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ADiMi% ANDIMl%.DI~ 

BÜYÜK BR1TANYA hakkında neş -
redeceği ilaveyi bekleyiniz. Bu il8ve 
iki dost devlet dış bakanlarının me
sajlariyle başlamakta, maruf lngiliz 
şahsiyetlerinin yazılarını ve resmi ve 
hususi lngilteıe hakkında entıesan 

tafsilatı ihtiva etmektedir. 

Fra 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

İnönü Cankırı'nın 
fahri hemıeriliğini 

kabul buyurdular 
Çankırı, (Ulus) - Belediye mecli

si b~yük bir sevinç içinde, Reisicüm
huruınuz İsmet İnönü'nün Çankırı'yı 
§ereflendirdikleri 13. 12. 938 salı gü
nünü "İsmet İnönü,, günü olarak her 
Yıl kutlamak ve lnönü'nün Çankırı 
hemşehriliğini kabul buyurması te
rnennisin in arzına alkışlarla karar ve
rerek, Reisicümhur tnönü'ne şu tel
grafı göndermişlerdi: 

tınnet f nönü 
Sayın Şefimiz ve Cümhurreisimiz 

Ankara 
Şehrimizi şereflendirdiğiniz ve hal

kımızın dertlerini bizzat dinlediğiniz 
(Sonu 8 incic sayfada) 
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Yeni 
Kamulaya 
doğru 

F. R. ATAY 

Memleket aeçim hazırlığı için
dedir. Neticenin ne olacağı §İm
diden tahmin olunabilir: Milli 
Şef lamel lnönü'nün etrafında 
demir gibi milli bir teaanüd ! 

Zafer ve inkılap, 19 sene için
de türk millet.ine müstakil bir 
yurd, hi.kim ve ileri bir devlet, 
hür bir hayat, asırlardanberi ne
ye susamı§sa, hepsini temin etti. 
Vicdan ve tefekkür yalnız bu de
virde serbestlik yüzü görmÜ§lÜr; 
devlet ancak bu devirde halk 
hizmetine girmittir. lamel İnönü 
ateş cephesinden cümhurreisliği
ne kadar, 19 •ene, bütün zeka, 
karakter ve say kabiliyetlerini 
bu estı • hasretti. Cümhuriyet 
Halk Partisı, t•lll Erzurum kon
gresindenberi, bu Clavınun.,aanca
ğını tatıdı. 
Şimdiye kadar türk milleti bir

liğinin temeli, bu eserin hakikati 
ve değeri üzerinde, tereddütsüz 
fuur ittifakından ibarettir. Mil
let, korkulu bir rüyadan uyan
ınııtır: lnkiraz denen en büyük 
facianın ta içinden geliyoruz. 
Halkın gönlünü di·nlemesini bi
lenler, onda, gelecek zamanların 
atkından baıka hiç bir hissin 
yer tutmaz olduğunu görecekler. 
Nasıl tek atkı bu ise, tek azmi ve 
İradesi, ıeref ve hüriyetini muha
faza etmek ve kurtuluıunu temin 
eden rejimi ve inkılap prensip
lerini müdafaa etmektir. İsmet 
İnönü Cümhurreisi olarak ilk de
fa kürsiye çıkıp: "- Sulh ve 
terakki yoluna bütün gayretleri
ni asil bir surette vakfetmiş olan 
lrıilletimiz, mecbur olursa, ken
disi ve tanlı ordusu geçmiş kah
ramanların hayranlığını celbede
Cek yeni kahramanlarla dolu 
olan göğsünü en parlak zaferler
le süslemeğe hazırdır!" Dediği 
~'1nan, hiç fÜphesiz, bu aşkın, 
~e bu azim ve iradenin en doğru 
ıfadesini bulmutlur. 
Şunda·n emin olmalıyız ki eğer 

l'eni Türkiye, eaki Osmanlı sal
t~natına kartı asla dinmiyen ih
lıraıları durdurmuş ve hüküm
~~n dütürmüşse, bunun sebebi, 
turk milletinin medeniyet ve mü
hadele kabiliyetlerine bütün · ci-
a~ı inandırması, ve hiç tazyik 

hetıcesi olmaksızın, başarmağa 
juva_ff ak olduğu birlik ve dur
';lk nızamı olmu•tur. Tekmil ak-
sı ·· · ~ . Un11dler, bu cephenin her han-
gı bir f ıraatta ve her hangi bir 
hure~le sarsılmasında idi. Cep-

t 
emız, 19 senedenberi, her türlü ec .. be J .ru den geçmit bulunuyor. 
•bkbalde dahi bütün imtihan-

(.Sonfl 8 inci sayfada) 

o kıtalan Fransa hududun ' • 
;ıOlotun zaptından sonra 

Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya hitabe•ini •Öylerken 

İstanbul Tramvay ve Tünel 
~ 

Şirketleri resmen milletin malı oldu 
• 

Mübayaa mukavelesi dün 
Nafıa Vekaletinde imzalandı 

İstanbul T raınvay ve Tünel Şirketlerinin Nafıa 
e.kaletı taraiından satın a ınması hakkında hazu -

lanmış olan mukaveleler dün öğleden sonra Nafıa 
Vekaletinde, Vekilimiz B. Ali Çetinkaya ile şirke -
tin salahiyetli murahhas heyeti reisi B. Spesiyal ta
rafından vekalet binasında imzalanmıştır. 

lmzadan evel Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya, 
B. Spesiyal'e hitaben şunları söylemiştir: 

Nafuı Vekilimizin hitabesi 
''B. Spesiyal 1 

Belçika'da Sofina şirketinin mümessili ve İstan
bul Tramvay ve Tünel şirketlerinin murahhası ola
rak sizleri hürmetle selamlarım. Sizinle Nafıa Ve -
kaletinin bu salonunda iki imtiyazlı şirketin muka
velesini imzalamak Üzere ve ikinci defadır ki kar -
şılıklı bulunuyoruz. 

İmtiyazlı şirketlerin ve kapitülasyonların dün -
yada siyasi manada geri kalmış milletlerin ve idare
lerin üzerinde tatbik edilen usullerden olduğu tari
hen sc:~ttir. 

Türk milleti ve türk idaresi bu devreyi geçirmiş
tir. Biz bugün iddia edebiliriz ki dünyanın terakki 
ve sulhunda amil olan en çalışkan bir milleti mev -
kiine gelmişizdir. Artık modern terakkiyatı, mo -
dern işleri kendi vesaitimizle, kendi elemanlarımız
la insanlığın ve milletimizin menfaatine olarak ken
dimiz takip etmek istiyoruz. Belçika'nın kıymetli 

B. Ali Çetinkaya Rafa mukavelesini imzalıyor bir müessesesi olan Sofina'nın bunu takdir ede -
--------------------------- rek her iki müzakerede de gösterdiği · ı h_üsnüniyetten dolayı teşekkür ede -

15 8 
rım. Hassaten Mösyö Spesiyal'in bu 

1 ~üzakerelerde gösterdiği hüsnüniye-Yurtta yeniden 
Halkevi açılacak 

Genel Batkan Vekili Başvekil ve C. H. P. 

Dr. Refik Saydam 19 ıubat pazar günü 

ıöyliyecek bu münasebetle bir nutuk 
Mahallerinden yapılan teklifleri tetkik eden C. H. P. Genyönku

rulu, bu yıl 158 Halkevi daha açılmasına karar vermiıtir. 
Bu Halkevleri, Ankara Halkevinde 19 ıubat pazar günü Baş -

vekil ve C. H. P. Genel Baıkan Vekili Dr. Refik Saydam'ın bir 
nutkiyle açılmıı olacaktır. 
Açılacak Halkevlerini ve bu evlerin bulundukları vilayetleri 

alfabe sırasiyle neırediyonız: 

Adagide (İzmir), Adilcevaz (Bit -
lis), Adagüme (İzmir), Akalan (De
nizli), Akçabat (Trabzon), Akise 
(Konya), Akseki (Antalya), Akviran 
(Konya), Alaca (Çorum), Alaçam 
(Samsun), Alibey büyüğü (Konya), 
Alucura (Giresun), Araklı (Trabzon) 
Argıthan (Konya), Arslan (lçel), A· 
tabey (Isparta), Bademiye (Izmir), 
Bakır (Manisa), Bqmakçı (Afyon), . . 

Bayat (Afyon), Bekilli (Denizli), 
Beşikdüzü (Trabzon), Beypazarı An
kara), Beyşehir (Konya), Birgi (lz
mir), Bozdoğan (Aydın), Bucak (Bur 
dur), Bulancak ('Giresun), Bulkaz 
(Kütahya), Bünyan (Kayseri), Cimin 
(Erzincan), Cihanbeyli (Konya), Çal 
(Denizli), Çay (Afyon), Çerkeş (Çan 
kırı), Çermik (Diyarbakır), Çivril 

(.Sonu 8. inci sayfada) 

1 
tın hatırasını muhafaza edeceğim. 
Kendilerine teşekkür eder ve imzalı
yacağmız mukavelenin her iki mem
leketin hayrına ve menfaatine olma
sını dilerim.,. 

B. Spesiyal'in cevabı 
Bundan sonra şirket murahhası B. 

Spesiyal de şu cevabı vermiştir: 
"- Sözüme başlarken, 
Şahsım hakkında kullanmış oldu -

ğunuz teveccühkar lisana bilhassa te
şekkür ederim. Çok iyi bir şekilde 
bana hatırlattınız ki bugün ikinci de
fa bir mukavele akti için bu salonda 
toplanmış bulunuyoruz. 

Bu salonda uzun münakaşalar yap
tık. Ve çok iyi neticeler elde ettik. 
Bu münakaşalar aramızda çıkan beş 

(Sonu 8 incic sayfada) 

İnhisarlar Vekili İstanbul' da 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Gümrük 

ve İnhisarlar Vekili B. Ali Rana Tar
han bugün şehrimize geldi ve istasyon
da Vekalete bağlı müesseseler müdür 
ve ileri gelenleri tarafından karşılan
dı. 

İnhisarlar Vekili öğleden soı:ıra in
hisarlar umum müdürlüğüne giderek 
bazı tetkiklerde bulundu. 

--

H ü kü mel kllalarının 
rical hatları kesildi 

Londra, Paris Burgos hükümetini 
resmen tanımağa hazırlanıyorlar 

Bir taraftan da sulh teş·ebbüsleri yapılıyor 

• 

" Fransız hududundan, lspanya'da yanmakta olan bir çiftlik 
binasına bakı§ 

Burgos, 8 a.a. - Havas: Franko kı- Binaenaleyh cümhuriyetçilerin elin -
talan Olot'u işgal etmişlerdir. Bura- de kalmış olan yegane yol da bu su
nm işgali Pirenelerin cenubundaki retle kesilmiş oluyor. Şimdi ricat i. 
büyük yolu orta yerden kesmiştir. (Sonu 8 incic sayfada) 
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Cümhuriyetçi İspanyol ricali 
arasında anlaımazlık 

B. Negrin mukavemete devama karar 
verirse B. Azana istifa edecek! 

Cenevre, 8 a.a. - ispanya Reisicümhunı Bay Azana Paris' e gel
mek üzere bu akıam ekspresle buradan hareket etmittir. 

Görüş ayrılıkları j 
Bu sabah Paris'e gelen İspanyol 

cümhurzyetçi ricali reisicümhur B. A-] 
zana ile hükümet reisi B. Negrin ara
sında görüş farkları bulunduğunu te
yit etmişlerdir. 

B. Negrin'in fikrine göre, ispan -
yol meselesinin istiklalin ve mülki ta
mamiyetin garantisi, plebisit icrası, 
politik ve so&yal tedhişin nihayetlen
mesi şartları üzerinde spanyol mese -
lesinin halli için mukavemet lazımgel
diği fikrindedir. B. Negrin, yukarda
ki üç şartı biribirinden ayrılmaz key -
fiyetler olarak telakki ettiği halde B. 
Azana nisbcten daha mülayim gözük
mektedir. 

Aynı eşhasın ilave ettiklerine göre, 
bu fikir ayrılıkları B. Azana'nm cüm
hur reisliğinden istifasını mümkün 
kılacak mahiyettedir. 

B. Negrin mukavemete 
karar verirse ... 

Perpinyan, 8 a.a. - tyi mali'ımat 
almakta olan bir menbadan öğrenildi -
ğine göre B. Azana'nın Negrin hükü
metinin İspanya'da barba devam et -
miye karar vermesi takdirinde reisi -
cümhurluktan istifa edecektir. 

(Sonu 8 incic sayfada) 

İtalya Trablus 
ve Bingazl'ye 

asker yolladı 
Roma, 8 a.a. - Royter ajansının 

muhabiri bildiriyor: Haber verildiği
ne göre, İtalya son haftalar içinde 
Trablus ve Bingazi'ye yeni askeri kı· 
talar göndermiştir. Bu haber resmi 
mahfillerce tekzip edilmiyor. 

ltalya'nın bunu büyük Britanya~a. 
ingiliz - italyan anlaşması mucibince 
iki memleket arasında yapılacak as -
keri malUmat teatisi sıralarında bildi
receği öğrenilmiştir. 

Giinderilen askerlerin mikdan 
Londra, 8 a.a. - Avam Kamarasın -

da İtalya'nın Libya'ya gönderdiği as
kerlerin miktarı hakkında sorulan bir 
suale cevap veren B. Çemberlcyn, İtal
yan hükümctinden aldığı malfımata 

göre Libya'ya gönderilen İtalyan • -
kerleri miktarının 30 bini bulduğunu 
bildimıiftir. 



·~~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=U~L::....:U~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-9-2-1939 

insan Ye kültür : 

Ankara hakkında ••• 
Cümhuriyet Turkiye'sini vehunun zıhniyetini en iyi temsil eden şe

hir, Anknra"dır. Türkiye, yeni baştan kuruluyorsa, bu en iyi, Ankara'da 
gorünür. Ankara"da yeni, eski"yı, merhametsizce iter, devirir ve siler. 
Yahut bir bozkır parçasından bir mahalle çıkarır. 

Türkiye'nin yeni baştan kuruluıu bir hesap veplanndayanıyoraa, bu· 
nun da en çok göze çarptığı şehir Ankara"dır. Şehir ve şehircilik mefhu
mu, Türkiye'ye Ankara'dan girmiştir. Bir yabancı'yı Türkiye' ye gökten 
indirmek kabil olsa ve ineceği ilk nokta Ankara olarak seçilse, garpten 
aeliyorsa, ineceği yeri yadırğamaz, şarktan geliyorsa, ta§ırıp kalır. 

Mezbaha, atadyom, hipodrom gibi şehir ihtiyaçlarının halli işinde de 
Ankara, başta yürümektedir. Ankara'daki yeni mezarlık, Avrupa'nm 
değme şehirlerinde yoktur. 

Naaıl ki, Türkiye'nin en güzel şehir sokakları ve en temiz belediyesi 
de, Ankara'dadır. 

Bu itlerin hiç birisi kolay yapılmamış, bundan başka da, her tecrübe 
gibi, Ankara'nm inşasında da kusurlar ve hatalar olmuştur. iyi düşünü. 
lürse, bundan tabii bir şey olamazdı. Her in an yapı mda kusur ve hata 
olmasa idi, bunlardan bazılarına şaheser denmezdi. Bizce, Ankara'nm 
eksikleri, kusurlarından mühimdir. 

Ankara'da ne eksiktir~ 
Güzel bir milli tiyatro binası. 
Bir milli kütüphane binası, 
Hiç olmazsa iki büyük ve müzikli kahve. 
Büyük, fer, h, temiz bir halk hamamı. 
Anknra'ya civardan gelen köylüler için iki han. Öyle hanlar ~i. köy -

lüye göre olsun fakat ucuz olsun, temiz olsun ve köylüyü manen mad -
deten rahat ettirmek için olsun. 

Ankara'nın bir büyük eksiği değil ama derddi. hizmetçi meselesidir. 

Burhan BELGE 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinde 

Yeni terfi tayin ve 
nakiller yapıldı 

B. F. Fenik dün 
defnolundu 

Vefatını dUn teessürle haber verdi
ğimiz, yazı işleri müdlirUmüz Milmtaz 
Faik Fenik'in babası, emekli albay 
B. Faik Fenik'in cenazesi dün saat 
11,30 da Kızıltoprak'ta, Kuyu başında 
12 numaralı evinden kaldırılarak na
mazı Kadıköyiınde Osmanağa caml
inde kılındıktan sonra Karaeaahmet
teki ailesi ınakberesine göz yaşları a
rasında defnolunmuştur. 

Bu hazin merasime merhumun ve 
arkadaıımızın yakınları ve dostları ve 
onu sevenlerden mürekkep bliyUk bir 
kalabalık teessürle ittirak etmiş ve bir 
çok çelenk gôndermitlcrdir. 

Biltiln tanıdııldarına kendisini çok 
sevdirmit olan B. Faik Fenik'in Kara
caahmcttc ebedi iıtirahatgahma 
terkediliti çok hazin olmuş ve orada 
bulunanlar göz yatlarını zaptedeme-
miıtercJir. r 

Muhterem ötuye, ma :firet diler ve 
muıtarip arkadaşımız Mümtaz Fenik 
ile bUtiln kederli ailesine ve yakınları
na bir kere daha taziyetlerimiz sunııı
rız. 

Kars Valimiz Akif 
iyidoğan şehrimizde 
Karı Valili B. Akif tyido&an, vi -

layet iıleri hakkında alAkalı Vekllet -
lerle temaslarda bulunmak Uzerc ıeh
rimize gelmiştir. B. Akif lyidoğan, 
bu güzel doğu şehrimizin bütün ihti • 
yaçlarını az zaman içinde tatmin ede
cek olan teşebbüslerini birkaç gün i -
çinde bitirdikten sonra tekrar vazife
si başına dönecektir. 

f ı;tanhul baro"u toplanıyor 
İatanbul, 8 (Telefonla) - Baro u -

mumi heyeti bu cumartesi günü ağır 
ceza mahkemesi salonunda toplana -
rak haysiyet divanı için namzet seçe
cek tir. İntıhap edilen namzetler An -
1<ara barosuna gönderilecektir. 

USTA DİPLOMASI OLMIYANLAR 

Başh başlarına küçük 
sanat yapamıyacakl<ır 

Çıraklık ve kalfalık müddetleri hususi bir 
• 

nızamname olunacak ile tayin 
Hükümetin aeçen ıene hazırlıyarak Büyük Millet Mecliıine 

•ermiı olduğu küçük ıanatlar kanunu projesi, Kamutay lktııat 
Maarif ve Dahiliye encümenlerinde eıaıh bir tetkikten aeçirilmit 
ve birçok maddeleri değittirilerek yeni bir metin hazırlanmıftı. 
Proje altıncı Büyük Millet Mecliıinin adliye encümeninde de tet
kik edildikten aonra umumi heyette müzakere edilecektir. 

Dahiliye cnclimeninin hazırladığı 
metne göre küçiık sanatin tarıfı şu -
dur: bir uıtarun tek batma ve sayısı 
ondan fazla olmamak üzere çırak ve 
kalfa kullanarak çarşı ve pazarlarda 
veya huıusi ımal thanclerde veya işin 
icap ettirdiği yerlerde el emeği ve ih· 
tiaaı ile yaptığı sanata kilçUk sanat 
denecektir. 

Bir kimıenin küçük sanat erbabın • 
dan sayılabilmesi için o kimsenin sa
natını, kendi mesuliyeti altında ve 
kendi nam ve heaabına satı a çıkarı • 
Jacak eşya ve iı yapmak üzere kullan
maaı garttır. Kanunun hükümleri 
ancak bunlar hakkında cari olacaktır. 

Evlerde aile ferdleri ile yapılan sa
natlar ev ve el sanatları olup bunların 
icrası hiç bir ,art ve kayda tabi olmı -
yacaktır. Her hangi bir sanatın küçük 
sanat olarak kabul edilmesi hunun ev 
ve el sanatı halinde yapılmasına mani 
olmıyacaktır. 

Bu projeye ııöre kalfalık müddet 
ve şartlarını bitirerek ustalık şeha • 
detnamesi alanlara usta denecektir. 

Çıraklı#~: 

Projeye göre her hangi bir sanatn 
çırak olarak gircbilme.k için en az 12 
yatında bulunmak lazımdır. Ancak be· 
deni teşekkülleri itibariyle ginnek is -
tedikleri sanata dayanıklı oldu.kları 
doktor raporiyle anıa,ılanlar için yaş 
kaydına bakılmıyacaktır. Çırak sana
tına girerken nilfus hUviyet cüzdanı -
nı, varsa mektep şehadetname veya 
tasdiknamesini ve doktor bulunan ryer
lcrde bulaşLk hastalıktan salim ve gi -
receği sanata vUcudunun dayanıklı ol
dugunu isbata mecbur olacaktır. 

Çalıştığı sanatın grup veya tubesi
ni dcğittirmek iıtiyen çırağın eaki sa
natlarda geçirdiği çırakhk müddeti 
bir seneden fazla olduğu takdirde ya -
rısı, yeni sanat çıraklık müddetine 
mahsup edilecektir. Askere alınan çı
raklar, askerliklerini aynı sanat şube
sinde geçirdikleri taKaird bu müd -
det çıraklıkta geçmiş sayılacaktır. 

Knlf alık: 
Bu proje mucibince usta olmak Çalıştıkları sanatta projenin tatbi-

Karadeniz kıyılarında 

yağmur yağıyor 

Dün tehrimizde hava çok bulutlu 
geçmiş, rilzgir ıimali gari>iden sani -
yede be~ metre kadar hızla eamıştır. 

Günün en yüksek sühuneti 7 derece 
olarak kaydcdilm~tir. 

Yurtta hava orta Anadolu'nun ve 
Karadeniz kıyılarının şark k11ımların
da yatıştı, diler yerlerde umumiyetle 
bulutlu gesmiştir. 24 saat içindeki ya -
ğışların metro murabbaına bıraktık -
ları ıu miktarları Şile, Bolu, Samsun, 
Tokat, Gümüşhane ve Ardaban'da 1, 
Zonguldak ve Gebze'de 2, Trabzon'da 
3, 'Giresun ve Ordu'da 4, Çal'fomba ve 
Terme'de 5, Vakıfkebir'de 9, Rize'de 
11 kilogramdır. 

Karla örtülü bulunan yerlerde karın 
toprak lizerindcki kalınlığı Benchir 
ve Kırşehir'de 1, Gümlişhane ve Er -
zurum'da 2, Ardahan'da 36 santimetre 
Uludağ'da 1, 70 metredir. 

Rüzgarlar bütün böLkelerde ,imal -
den saniyede en çok 11 metre kadar 
hızla esmiştir. 

En düşük sühunetler sıfırın altmda 
Kayseri'de 7, Konya, Ulukışla ve Er -
zincan'da 8, Van'da 10, Erzurum'da 14, 
Kars'ta 17 derecedir. 

En yük11ck ıühunetler de Bodrum'
da 14, Adana"da ıs. Antalya'da 16 de -
rece olarak kaydcdilmi§tir. 

şart y1~Jundukları yer belediyesin
ce kalfa veya usta ·ü~dam verilecek
tir. Usta şehadetnamesi atlh"mIŞ o
lanlar başlı başına küçük sanat yapa· 
mıyacaktır. Her hangi bir sanat ya -
pan bir ustanın di~er bir sanat usta -
lık imtihanına girebilmesi için gire -
ceği yeni sanatta en az üç yıl bilfiil ça
lışmış olması lazımgelmekte<lir. Gümrük ve inhisarlar Vekaleti memurları araaında, ıon ay 

içinde bazı terfi, tayin ve nakiller yapılmıttır. lıimlerrni yazıyo-
ruz: 

hakkını kazanan kimseler sanatlarını kına ait nizamname ite tayin edilen 
bir başka hakiki veya hükmi şahıs rıam müddet çıraklık etmekle beraber kül
vc hesabına kullandıkları takdirde bu tiır bakanlıgı tarafından çırak mek -
proje hükümlerine tabi olmııyacaklar - telıi olarak kabul edilen resmi veya 
dır. Ancak azaımdan birisi bizzat US· hususi çırak kur& veya mekteplerini 
ta olan kooperatif veya husus? tica • bitiren veya bu mektep ve kursların 

• k ı · ı kü ilk t babın Çıraklık mıı kcwele. i: 
kk d k• f hk'L f ret şır et erıy e ç sana er • imtihanlarını veren csıraklar kalfa ola-

Denizbank ha '" a 1 a ••• dan mUteşekkil kooperatifler tarafın - bilmek için kalfa imtihanına girecek- Usta ile çırak arasında mukavele 
Merke:ıde: G. ambar memurluğuna, Bozburun G. dan kurulan müesseselerde çalışan us-

eski idare memuru lhaan Erdem Payas İstanbul, 8 (Telefonla) - Deniz- talar bu kanun hükilmlerine tabi olmı- !erdir. Orta mektep veya bil derece yapılacaktır. Bu mukavele, çırağın ve 
Huausi kalem Md. mUmeyyizi Fch- G. Memurluugwna, Ak~akoca G. S. 2. bankta maliye ve iktısat müfettişl~i tahsil gördükten sonra çıraklığa giren- ustanın hüviyetini, öğretilecek sanatı, 

mi Günel TetkJk Md. Tetkik amirliği- :ı l f . l yacaktır. Çıraklık müddeti ve prtları- lerin çıraklık müddetleri, projenin tat- I k ebe 
ne, Hususi kalem Md. memuru Hayri memuru Fikri Fırat Menin G. Memur tarafından yapılmakta o an te tı' er nı ikmal e~rek usta olmıya hazırla • bikına ait nizamname ile azaltılacak- hususi şart arı me t devam hüküm-
Goker müfettiı muavinligine, Açıktan luğuna, Tirebolu G. idart memuru İs- devam etmektedir. Satiye binasının nan kimselere kalfa denecektir. tır. Bu imtihanlarda muvaffak olan - lerini, ücret verildiği takdirde mikda
Faruk OralbiJ milfettif muavinliğine, mail Hakkı Özalp Samsun G. Md. ih- &atın alımna&ı hakkındaki mali tahki- Projenin şümul dairesine girecek lar, imtihan komisyonlarından alacak- rını ve deneme müddetini ihtiva ede ~ 
Açıktan Reşat Bayramiç müfetti§ mu- tiyat memurluğuna, İyidere G. idare kat bitirilerek fezlekesi hazırlanmıt küçük sanatların ve el sanatlarının ları ,ehadetname, Killtür Bakanlıirn- coktir. Belediye dairelerinde bu e ... · 
avinliğine, Tetkik Md. tetkik mcmu- memuru Bekir Sıtkı Yazgan Trabzon ve İktısat VcHlctine gönderilmiştir. hangileri oldukları, bu sanatların şube ca kalfa yetiştiren sanat okulu olarak dairesinde hazırlanacak mukavele üç 
ru Necati Özdilek tetkik Md. tetkik GUmrilk Md. ihtiyat memurluğuna, Bundan başka lngiltere'ye aiparit ve grupları çırak kurs veya mektebi - kabul edilen resmt v~ hueuıt mek • nüsha olarak tanzim ve bir nüshası~,.... 
memurluğuna, Tetkik Md .tetkik me- Urfa G. muhasebe memuru M. Remzi edilen vapurlar hakkındaki tahkikat ne devam müddet ve prtları, her sanat tepler mezunları mektep ıehadetname- tediyede alıkonularak tasdikli birer 

Ş k t Ak C Tetkı'k Md. tct A Bod G "ht' t ı leri ve bir sene ıtaı" yaptııklarına dair muru ev e ın ı • raaan rmu • 1 ıya memur u- henüz devam etmektedir. şube veya grupundan geçirilecek çı - nüahaaı taraflara verilecektir. Muka -
kik memurluğuna, Mersin G. Md. me- ğuna, Zonguldak G. memuru Muam- alc\ıkları veıika ile belediyeye mUra • 
muru Nuri Bayrakçı Tarife Md. me- mer Arbak İzmir ihtiyat G. memurlu- Deniz ticaret müdürlüğünde top- raklık ve kalfalrk müddet ve tartları, caat ederek, birer kalfalık cilzdanı a- veleler çırağın ya9ına göre bir taraftan 
murluğuna, ğuna, İstanbul G. Ba1. \td. memur ]anmakta olan komisyon da bugün ça- kalfa ve usta imtihanlarının icra şe - lacaklardır. usta, diğer taraftan çırak veya çırağın 

latanbul gümrüklerinde : 
namzedi Kevni Karadirin Çanakkale Jışmalarına devam etmiş ve Almanya- killeri Kültür ve lktısat Vekaletleri kanuni milmessili tarafıından imza e -
G. manifesto n;ıemurluuğna, Akçako~ d n getirtilmi§ olan vapurların tesel- tarafından müştereken tayin ve tesbit Uııalık: dilecektir. 

Mardin G. MüdilrU lamail Hakkı y~nl~ .°.· S. l. ıdare memuru Fehmı Jüm muamelelerini tetkik etmiştir. olunarak bu kanunun tat.bikma dair ni Kalfalık ehliyetini kazandıktan son- Ustalar çır~ı.ı-·e1 karşı iyi bir aUe 
K ltan İstanbul G. Bq Md mu ye· Bıldmcı Payu G. Veznedarlığına, İz- zamnameye ithal olunacaktır. ra bulundukları sanata bu projenin .ha'--• '1'luamelesi yapmıya me'cbur o -

ora v 1 b Md mir ithalat G. muhasebe memuru Şa- · ol tatbi.kına ait nizamname U,,.,~ .. • lacaklardır. Ustanın rtrağa karşı belli 
ne memmluguna, stan ul G. Baş. · d C ı . i h ı~t G 'f t d Bu projede tayin ve teabıt unan :...:..'-l :c 

an an zmır t • • . manı es o Mesut bı· r og.,; um .. ıen müddet. lr.ühls• ~pu& annx. cu.z- baııı1ı vazifeleri .. unıardır: 'f t f' Sadık İzbudak İstanbul 1e11rtları haiz olduğunu belediyeye m- 7 ,. 
manı es o şe 1 memurluğuna, Urfa G. Md. memuru ;;eaatla i9bat eden her yurtıtat memle- danlariyle i.t>at edenler ustalık ımtı - ı _ Çıraıtlık mukavelesinin tayin 
G. Baı. Md. manifesto gefliğine, İs· Hüseyin Çelen Urfa G. Md. muhasebe EtLbank hukuk müşaviri Cemil Sait ketin her tarafında batlı bqına uıta hanına girebileceklerdir. Bu imtihan- ettlgi müddet içinde sanata ait umu ~ 
tanbul G. Baş. Md. S. 2• muayene me· memurluğuna, İzmir G. Baş. Md. me- Barlas'ın bir kız çocugu dünyaya gel- olmak sanatında çalıf&bileccktir. larda muvaffak ola!lUr imtihan ko • mi kısımları blitiln teferruat ve ince -
muru Osman Nuri Nazlıoğlu İstanbul muru 'I'ahıin Batum İzmi"T ihracat G. mittir. Fatma adı verilen yavruya u - Tüııkiye'dc çalı~alarına kanunen miıyonlannain alacakları tebadetna • likleriyle öğretmek; 
G. Baı. Md. S. 2. muayene memurlugu- memurluğuna, Bc~ram idare me~urlu zun ömürler dileriz. izin verilen yabancıların Türkiıye'de me ile ve Kültür Bakanlığınca, usta 2 - Çırağın ıı.ıhatiyle vilcudunun 
na, İstanbul G. Baş. Md. muayene me- ğundan açıkta Mıthat Erdem t~?:.;~ sanat yapabilmeleri için tUrk küçük yetiştiren ıanat okulu olarak kabul e- muntaı:aman gelitıneaiyle alikalana -
muru Necati Ünal İstanbul G. B31. G. S. 1• memurluğuna (idare), 1 1 1 sanatkarlarının hau oldukları prtla - dilen resmi mekteplerden veya bu de- ra.k bunu bozacak itler yaptırmamak; 
Md. muayene memurluugna, İstanbul G. muhasebe Mdh açıkta Şevket !ung Mesut hir cloğum rı taşımaları lazımgelmektedir. Bu .1:i- recede bulunan huıuıt mekteplerde_n 3 - Çırağı intizama alıttırmak. 
G. Bq. Md. memuru Asaf Aytun h · Kuşadası <?· muba uebe memurl~g;na, bi y ancıarm mahallt hükümete yap- mezun olaınlar ,ehadetnameleri ve bır vazife hissini telkin etmek, hisai ve 

b 1 G Baş Md m ayene memurlu- Kara G. eskı am r memuru Alı ıza Nafıa Vekaleti mü&teşarı B. Naki tıkları müracaatlar mahallt lç-Uçük aa- ıene staj yaptıklarına dair aldıkla.rı fikri fena cereyanlara ıkapılmamasına 
~an u 1 t. b '1 G ·B u Md memuru Sa Tuğcu Zonguldak G. memurlugwuna, Ko"stem'in dün bir ogvlu dünyaya gel- ı d kl bel d 
guna s an u a~ nat bı"rlı'ğinı'n de mUtaleası alınarak vesLkalarla bu un u arı yer e 1 • dikkat ve itina etmek· 
d 

.' T ut ı' t b:s· 1 G Ba" Md Fethiye G. muhasebe memuru Re ... t · C ı ~ ı N' K" t d il b" 1 k ' ettın urg ı an u :s • r- mış ve c a ızan os en a ı ver • usul- tekemmül ettirildikten sonra yesine muüracaat ederek ırer uıta t 4 - Çırağın haysiyetiyle oyna -
1 G l 'k G · ·yene Soykan Marmaris G. muhasebe me- miştir. Miniminiye uzun ömür dileriz. ...... k d · b memur uguna, cm ı . mua 

1 
v H a· B v İktisat Vekaletine gönderilecektir. cüzdanı alaca lar ır. Bır ya ancı mamak ve oynatmamak; 

muru Sadık Değim İstanbul G. Baş. mur uguna. açıktan am 
1 ~şegmcz lktısat V•kaleti ibraz edilen "ehadet - memleketten ellerinde kalfa veya us • 5 - Çırağın mukavelesinin deva • 

me E ğl" G h b urluguna a- ""' ., 
Md. muayene mhcm~!uğuna, 1s

0
tanbh ul çı~~a~ H~l~~~:;e: mÇ=nbey G. ~u- G. Md. kolculuğuna, Tıbıl G. kolcusu namenin kabul edilebilecek bir mües- ta ,ehadetnameıi olarak Tllrki~'ye mı müddetince çırağın çırak mektep -

G Ba§ Md. mu aseuı::: memuru r an İb h' B 1 A G k 1 ı &Cieden almıp alınmadığını tetkik e - gelen türklcre, ellerindeki şchadetna· terine veya kurslarına muntazaman de
sidaı f~tanbul G. Baş. Md. muayene hasebe memurluğuna, açıktan Kasım v ra ımAk ukglunG nak~ukr 1 • oHcu u- derek kararını mahalli hükümete bil • meler İktısat VekS.letince kabul edi • vamını temin etme-k ve bu müddet için 

.,, 1 b 1 G B Sezgin Payas G. muhasebe mcmurlu- guna, ça a c . ea ı o cuau ase- ·ı . 1 k 
rluugna stan u aı me- b 1 G k direcektir. lecek bir müesseseden ven mıı 0 ma çırağı izinli saymak, hastalı~ı halinde memu 'Al' T . ı' t b. 1 G gvuna arıktan Hacer Arapçayı Kars ne Ergil Tı ı · olculuğuna. 

muruMehmft ı an~rı san u · --~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ büy~lu~t~~Mye dok~runu ve 
Bq Md. muayene memurluguna, la- - 1 ll ll llll ll llllllllllllllllllllllll devam ettiği kurs veya mektep mü -
tanbul G. Baş. memuru Zeki Donay lllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllll ll llllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1111111 
dürUne keyfiyetten haber vermek; 

İstanbul G Baş Md. muayene memur- karılmıştır........ v ı k 6 - Çırağın imtihanlarda muvaf!ali 
1 v İ t. bu.l G. Bacı.. memur nam- f Gene Ankara'da çıkan ar 1 

uguna san :s Ô .. germeliyiz d d olması için i!ayret ve ihtimam etmek; 
zedi Ş~hap Kuranel istanbul G. Baş. nune Y • dergisinin 134 üncü sayısın a ·a Çırak sebepsiz olarak bir hafta işe 
Md. muhasebe memurluğuna, İstanbul Cevdet Kudret ~~lok, yazdığı bır 
G B M

.. taz Başkazancı Fagositoz adı verilen fizyoloji fıkrada gazete dılıne giren yabancı gelmezse usta çıraklık mukavelesini 
. aş. memuru um v hld' .. ,,.1. . . Jca b cı . 1 1 k l - akdetmicı. olan diğer tarafı keyfiyetten 

t b 1 G B Md memurluguna, ısesını ı ırsmız: na ya an kelimelere mısa o ara şun arı gos- ~ 
stan u aş • b · · • · · k haberdar edecektir. İstanbul G~ Bacı. .. memur namzedi Mu•· ır cuım. bir mikrop, bır :ıehır a- teriyor: 

:ı Md rıştığı zaman kırmızı kürecikler he- "Londra hükümeti, B ...... hakkın- Çırak, kendisine yapılmı' olan thta-
tafa Sag-nak İstanbul G. Baş. · me- "' · · ı kt d 

B mur men bareJrete geçerler. Ya o yaban- da agremanrnr bildirdi. B ••••• ZUrih- ra ragmen ııı.ne ge meme e cvam e-
murluğuna, İstanbul G. aş. mc · i k - ·- derse, çırak namına mukaveleyi yapan 
namzedi. Şadı' Şensoy İstanbul G. Baş. cı cısm ogar, yahut da ona mağ- lcyhindedir. moteur bozukluğu, karacıgcr paran- te ...... elçiliğinde kendisi için yapı-

l /urlar J t ı · b ü k · 1 k · · h t 't ·s · 'd h b 1 kimse, mukavelede varsa, ustaya za • 
Md. memurlu ouna, Samsun G. Md. up o · !i e •gosıtoz um ca- Ankara'da çıkan OLUŞ dergisi- ımasının bu anı şışmesı, epa ı ı lan resepsıon a azır u unmuş-

... d ı ver ilmi" b · • • b · · k · v · · d k · rar ve ziyan vermekle mükelleftir. Çı-
memuru İsmet Olgac İstanbul G. Baş. e eye T ır ısım, ır terım- nin be~inci sayısında Halil Vedat serosa veya aracıger ıçın e ı ve- tur. ·ı· 

d ' .. k kr. d h b · ·b · • k · h rağın bu şekilde devamsızlık ettı ı Md. mcmurhı - un::ı, İstanbul G. Baş. ır. Fıratlı bu mevzu üzerinde şiddetli naporta o un et rom osıs gı ı Japonya nın c spansıyon ırsı ... 
Md. memuru Naci Kesimoğlu İstanbul Türkçe,,,. arap ve fars kelimele- bir yazı yazmış: osmanlıcaya tıklım munzam ve k§fi bir obstruktion in- Atatürk için yapılacak mozole. müddet çıraklık müddetinden sa1ıl-

1 
• rinin istilasına uğrayıp osmanlıca- tıklım arap ve fars kelimeleriyle zımam ederse. muvakkat olarak bir Atletler forma girmediler. mıyacaktır. Ustasını bu suretle terkc-

G. Baş. Md. memur uguna. d ~ k b ı d t ı k ta 
laşmıya başladığı zaman halle şairle- dolduranlara ••şark softası", şimdi ascite t~şekkül eder. Kronik peri- Sol açığın eşapesi hasma bir gole en çıragı a u e en us a ar, çıra -

Diğer ııiinırühlcrde : 
Tetkik Md tetkik amiri Mustafa 

Siıer Mcrsın G. Md. S. I. muayene me
murluguna, Ordu G. S. 2. başmemuru 
Rifat Koç Fethıyc G. Ş. 1. başmemur
luguna. Dikili Başmcmurluğundan a
çıkta Nazif Çınkılıç İzmir G. Ba~. 
Md. manifesto memurluguna, Agva G. 
S. ı. memuru (idare) Mehmet Salih 
Etku Akçay G. S. 2. Ba memurluguna, 
Mumhaneonü G. S. 1. Me. (idare) Şük 
rü Aktekin Kuşadası G. S. 2. başme· 
murluguna, İzmir ithalat G. muhasebe 
Me. Zeki Koçancıoğlu İzmir ihracat 
G. manifesto memurlu una, Karkamış 
G. S. ı. memuru Eyup Ertem Merıin 

• · • 't" d · h rafından birinci ustaya karşı mukave-ri birer kırmızı kürecik gibi onunla frenk kelimelerini lüzumlu lüzum- hepatıtıs veya perıtonı ıs e cırr o- mal oldu. 
le ile kabul etmiş bulunduğu zarar ve 

nıu"cadcleye giri~mişlcrdi. Bu mü- suz dilde kullanmıya yeltenenleri se ile mDterafık olarak bulunur ve Kaleciye f avullü carj yaptılar ..... 
~ '1 ziyanı iş kanununun 14 üncı.i madde -

cadele şehirde ve enderunda yaban- de "garp softasr'' adını veriyor. Ma- bir kısım ascite teşekkülünde met- Dil sınırlarının bu ithalata karşı sine göre ikinci derecede zamin ota-
cı kelimelerin, şehrin dışmda halk kalede şark softasının diline Salim haldar olabilir. Muayyen bir takım açık kapı gibi durması ıürkçcmizi caklardır. 
dilinin zaferi ile neticelenmişti. Ha- tezkeresinden bir fıkra, garp softa· toksinlerin partal obstruction dere- yeniden başka türlü bir osmanlıca- Projede, ustanın sırağa karşı yap • 
civatla Karagoz asırlarca perde üze- sının diline de .. Dirim • Aylık tıb cesini arurmak veya porta sahasın- ya götürebilir. ônüne geçmeliyiz. makla mükellef olduğu bu vazifelere 
rinde bu mücadelenin iki mümessili gazetesi" nde çıkan bir makalenin da kıl damarı per~bilit~'sini ço- "Dili kendi haline bırakalım; 0 mukabil, ayrı bir madde olarak da, çı-

b . · 1 v 1 Jc • ı f 1 'k d rağın uıtasma kartı ifa mecburiyetin-halinde yacamıclardır. ır parçası mısa olarak alınmıştır. çoga tma suretıy e az a mı tar a kendi kendine tekamül eder,, diyen 
-r .. , de olduğu hükilmler de konulmuttur. 

Son günl•rd'" gaz•te ve mecmua- Oluş'un bu sayısını okumamış olan- suyun sızmasına veya resorption u- mütefekkirlere rag·men, üstü kapalı k b. d k 1 "" "' "' Çırak ustasına arşı tam ır sa 'l at e 
/arda yeni bir dil fogasıtozu başladı. /ar varsa okusunlar diye bu iki mi- na mani olmasına sebebiyet vermesi osmanlrca müdafiliği yaparak etraf- bağlı olmıya, kanunun kendi ine ver-
Bu seferki mücadele arap ve fars sa/den ikincisini biz de şuraya nak- ihtimali de ilaveten zikredilebilir. Jrına cesaretlerine hayran bir kala- diği vazifeleri itaatla kabul ve tatbik 
kelimelerine degil, fransız ve yahut /ediverelim: Bu tali lmillerden sonra en mühim balık toplamıya uğraşan kalem sa- etmiye, gitmekte bulundul!u mektep 
avrupalı kelimelerin selamsız sa- "Eğer Cirrhose'daki portal obs- lmili plasma protein'lerindeki deği- hiplerine rağmen veya kursa muntazamaıı devam etmi -

·1 · · d ld 1 ır:uctı"on'a pa .... if congestion, vaso· !r.İJdik olduüu katiyeıle meydana çı· Ônüne geçmeliyiz! - T.1. ye mecbur tutulacaktır. babıız 7uı dı ıııuu o uru ması a• - :ıı o 



9. 2. 1939 

Filistin konferansı 
açıldı 

-..J 'AyFl~1 . ~beri hazırlıkları devam 
wuen ı ııtin ''yuvarl&k k--L 
r ]'-~ _ masa unr .. 
anıı,, •ve -.ı ıun İngiltere baıvekili 

Çem.berleyn tarafında .. 1 b" 
nutuk ile n $Oy enen ır 
to 1 açılmıştır. Konferanım 
nı!.e-:un;;1!1• .hirkaç hafta geciktiren 
ine 1 • • 1 ıatin araplarmm temsili 
..:: Hşe eııı etrafındaki ihtilaf idi. Müf-
""' acı H"' • ,_· • .. uaeyın, arap kornite&inin 

lll 
ıaıl"!de 0.tedenberi Filistin' in tanm
rı ı en "d" F 

• .. 1 ı. &kat arap komitesi-
::ı.dag~lnıa.sı Üzerine, müftü Lüb
b a aıgııunq ve manda idareaine 
"d rtı mukavemet hareketini oradan 
ı are etmelct d' M k . . e ır. ukavemet hare-
le •tının rnuvaffakiyetini teapit eden 
ı,?n!,eırans fikri ileri r.h111' atılmaz, 

rr ınutedil zümre,. meydana çık· 
lllıttrr. Manda hükümetinin taavip ve 
te,~kiyle Filistin'de biTkaç mitinr 
~ıp ettikten 1011ra bu "zümre,, 

~dra konferansmda temsil hakkı
;: •ıteıniı ve İngiltere bükümetinin 
uı.otli yardnniyle bunu temin etmi
~UVaffak olnıU§tur. Verilen ha
tij IÖre ''mutedil" zümrenin müf
~ tarafnıdan temsil edilen "müfrit,, 
~eden ayrıldığı nokta, Filistin'in 
~\aatakbel idaresi hakkmda değil
ir. HaYll'; bu noktada Nataıibiler 

lbÜftü taraftulariyle beraberdirler. 
~~.nıüstakil arap memleketleri ile 
~•lııtin araplan araamda da bir ihti
t~f Yoktur. Fakat mutediller, Fili&
tın•de nıüftü taraftarlarmm kana
lcıtTrıalarına muarızdırlar. Yani g11 
Y~de değil, gayeye varmak için yÜ-

1'\inecek yol üzerinde ihtilaf vard:rr. 
Bu İıe, Londra konferllJlsmm toplan.. 
lbaaı, ınüftü taraftarlarmın haklı ol
duğunu İ&pat eden belli batlı bir ha
diııe olmalıdır. Filistin araplarını 
lon.dra'ya götüren amil, Naıatibi'
niıı itidali değil, müftü taraftarları
bın ifratıdır. Mute':lillere kaluydı, 
lle konferans toplanır, ne de Balfor 
beyannamesinde bir tadil yapmak 
nıeaeleai ortaya çıkardı. Her halde 
ka.ı.feransın arifesinde Filistin arap
laı-ı araamdaki bu ikilik manzarası, 
davayı hayli zayıflatnu~tır. 

Londra'dan bildirildiğine göre, 
Filiıtin yUvulak masa konferanaı 
bİJ' konferans değil, hakikatte iki 
~onferanat .. : biri lngiltere hüküme
byle arap meınteketleri mümessille-
ri arasmda. İkincisi de İngiltere bü-
1riİmetiyle yahudi mümessilleri a
:--~rnda. Konferansta temail edi-
en •rap ınemleketleri, Fllistinden 
baılca, Mısır, Irak, Maverayierdün 
.. Y entendir. Yahudilerin murahhas 

1 heyeti pek kalabalıktır: Doktor Ve-
İ&nıan'm reisliği altmda Filistin ya
~tıditerinden baıka İngiltere, Ame -
•ka, Fransa, Belçika ve Almanya 

da.hudileri namına murahhular var-
it. lbtf11iz murahhaalan ara mda 

le.hık Hindist"""' umumi valiainin oi
lu Lord Reading, lı.siltere impara
lıot-luiunun kimya aanayiin lı.'kim 
olan Lord Bearated ve mebus Lor 
Roç.ild de bulunuyor. 

.. Çe.nberleyn a.çılıı nutkunda çok 
olçü)ü bir liaan kullanmııtır. "Müte
kabil iÖrüşleri takdir etmiye gayret 
edeliın. Ve i.kılane bir hal çaresi arı
Yalrın" deıniıtir. 

lfakilcaten akılane bir çare lazım. 
Çiinkü Balfor beyannamesinin yirmi 

f1ci !Senelik tatbikinden doğan menfa
at tezatları arasında adilane bir ça
... hulınak imkanı yoktur. Araplar, 
btil~tlerin kendi mukadderatlarına 
h:OL• 
-mı olmaları prensİpİne dayanı· 

Yorla.r. Ve bu hak kendilerinden ko
lay kolay esirgenemez. Haktan maa
da Filiıtiıı araplarmm arkasında İn
~~ltere'nin aaymıya mecbur olduğu 
ır arap memleketleri efki.rı vardır. o· b 'ter taraftan yahudiler de Balfor 
eyannaınesinin vadettiği parlak Ü· 

ınide kapılarak yirmi aeneodenberi 
Filiıtizı'e akm etmişlerdir. Onların 
da hakları vardD'. Ve bu haktan ma
•d• Yahudilerin de arkasında lngil-
tere' · h I nın eaaba kabnıya mecbur o -
duju 1ahudi finans nüfuzu vardır. 
Çenıberleyn iki tarafın da görüıünü 
•nlıyalnn ve akıli.ne hareket edelim 
dediii a b .. F"lh . aınan, unu muırat etmıftı. 

1 akıka İngiltere hükümetinin va-
~iYeti çok rnüıküldür. Fakat inaiJiz. 
er, reni§ İnıparatorluklarmı kurar-

ken, daha zor meaelelerle karıılat
IDıtlardn-. Filistin bahsinde yirmi ae
nedenberi İngiltere hükümetlerinin 
elini kolunu bafhyan Balfor beyan· 
na.nıesiydi. Çemberleyn hükümetinin 
bu beyanname çerçevesinden dışarı 
ç.ıknuya karar vermesi manevra 
imkanlarını d ~ ' 1 arttır ıgından meae e-

:~~ haFlaklini azıcık kolaylattırmıı ola
d1 ır. at tirndide.n netice hakkın

a tahminde bulunınıyahm. Konfe-
ran.m aonunu bekliyelim. 

A. Ş. ESMER 
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Yeni bir harp 
mi çıkacak? 

. . 

Yeni romen kabinesi bir 
beyanname neşretti 

Yeni Yugoslav 
kabinesi ve 
muhalifler Tokyo, 8 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 

BütUn fırkalar namına meclise ya -
pılan bir teklif projesinde japonlara 
2it avlanma haklarının her halde hi
mayesi hükümetteın talep edilmekte<lir 
Teklifin mucip sebeplerinde bu hak -
Jara dair Moskova ile yapılan müzake
relerin neticelenmediği ve Sovyetler 
Birliği hükümetinin muahedelerle Ja
ponya'ya tahsis edilmi' av krtalarını 
beş martta müzaıyedeye çıkarmak ni -
yetinde olduğu yazılıdır. Bu teklifler 
o kadar mühimdir ki, Tokyo'da ajans 
D.N.B. ye göre Rusya'nm askeri ha -
zmlıklarına dair itimada layık haber
ler bile dolaşmaktadır. 

"Romanya, eski ve sadık doslluklar1nı göz 
Belgrad, 8 a.a. - Muhalefet parti -

!erine mensup mebuslar akşama doğru 
bir toplantı yaparak Tsvetkoviç hü -
kümetine karşı, "gayri dostane olmı -

önünde tutarak SUlh(U bir siyaset gütmektedir,, yan bir bitaraflık,, hattı hareketi tut-
-.... mayı kararlaştımuşlaııdır. Söylendiği-

Bukret, 8 a.a. - a or aJansı e ıg e ıyor: on tete e en h 11" • • b ··nku·· h·u·k·u·metten daha 
:. R d • t hl'~ d" S kkü"l d 1 ne göre, B. Maçek hırvat meselesinin 

b. . ·ıı h" b d"" b' b . . a ı ıçın ugu 
Romen ka ınesı.m1 ete ıta en un ır eyanname neşretmı~tır: geniş esasta bir hükümet Iazımgeldi. 
bu beyannamenın başlıca noktaları ıunlardır: \ ğini söylemiştir. 

Milli birlik partisinden çıkmış o -
lan şimdiki hükümet devlet hayatının 
teşkilatında yeni bir merhale açmış -
tır. Kırah:n, siyasi tahrikatı ve dahili 
nizaları durduran tam yerinde müda -
halesi ile fikirler sakinleşmiştr. Dört 
milyondan fazla vatandaş derhal milli 
birliğe iştirak etmiştir. 

Hükumet, aşağıdaki siyasi proğ -
ranu çizmektedir: 

Ecnebi devletlerle normal münase
betlerin idamesi için memleketin ku
vetlendirilmesi. 

Sulhçu siya~et 
Romanya, hakikatler ile enternas -

yonal hayatın derslerini, eski ve sa -
dık dostluklarını göz önünde tutarak 
metanetle bir sulh siyaseti gütmekte • 
dir. 

Romanya, garp ve merkezi Avru -
pa büyük devletleri tarafından sarf -
edilen anlaşma ve yakınlaşma gayret
lerini büyük bir alaka ile takip etmek
te ve gerek do:. luk münasebetleriyle 
bağlı bulunduğu tıcVIetlerle gerek 
coğrafya ve ekonomi vaziyetinin tc -
ıirleri altında bulunan menfaatlerin 
icabı olarak yakın bulunduğu memle -
ketlerle sıkı bir temas muhafaza et -
miye çalışmaktadır. 

Balkan dostluklarına wtlakat 
Romanya, şarki Avrupa, Tuna hav • 

zası ve Balkanlardaki dostları ile olan 
ittifaklarında daimi bir imanla sebat 
gösterecektir. 

Romanya, Macaristan'la tam bir an
laşmaya varmayı samimiyetle ve hüs
nü niyetle istemekte ve bunun için ça
l"maktadcr. 

Romanya, Bulgaristan'la da itimat-
lı ve dostane münasebetler tesisini a -
ra tırmaktadır. 

Romanya, Sovyetlerle olan sulhçu 
ve iyi komşuluk münasebetlerini ida· 
me etmek azmindedir. 

Romanyanın hariçteki icraatı Ro -
manya milletinin milli varlığı, top • 
rak bütünlüğünü ve devlet istiklali -
ni korumak için tek bir küte halinde 
hareket edebilmek yolundaki şuuruna 
istinat edebilir. 

Ekallivetler işi 
Gene Romany~. kendi si15.h kuve -

tine dayanmaktadır. Hükümet bu ku
vete hususi bir ehe.miyet verecektir. 

Mali sahada hükümetin prensipi 
denk bütçe ve milli paranın korunma
sını ... 

B. Dö Valera İngilteredeki 
suykastları takbih ediyor 
Bir taraftan da İ rlanda'nın parçaranmasındön 

Büyük Britanya hükumetini mesul tutuyor 

Vladivostak'ta Sovyet filosu ku • 
mandanhğı nezdinde hususi bir aske 
ri meclis aktolunmuş imiş. Sovyet su
larında görülecek japon balıkçı ge -
milerine rus harp gemilerinin derhal 
ateş edeceğini Moskova hükumeti bil 
dirmiş imiş. 

I · Şanghay. 8 a.a. - Gazeteler dış Mo 
golistam Siberya hattına bağlıyan 300 
kilometrelik demiryolunun ikmal e -

Dublen, 8 a.a. - D.N.B. bildiriyor: Ayan meclisi irlanda vah- dildiğini yazıyorlar. Bir senede ıyapıl 
deti meselesine dair müzakereye dün devam etmiştir. Başbakan mış olan bu hat Sovyetler birliğinin 
B. de Valera tethiıçilerin yaptığı suykastlere dair bir suale ceva- ı Mogolistan"a yapılacak askeri nakli -
ben demiştir ki: yatı için_d_ir_. _________ _ 

'- İrlanda hükümeti bu hadiseler -
den müteessirdir. Ve bunları takbih 
etmektedir. Memleketin meşru ve halk 
tarafından seçilmiş hükümetinden 
gayri hiç bir teşkilat İrlanda halkı na
m..,.a .. öz Söylemek hakkını haiz değil
dir. Adliye nazırı, otoritesini müda -
faa için hükümete zaruri olan fevka -
lade salahiyetler bahşedecek kanun 
projelerini meclise teklif edecektir. 
İrlanda'nın parçalanmasından tek me
sut Britaıtra hükümetidir. Bu haksız· 
lık yapıldığı vakit ingiliz nazırları an
cak bir intikal tarzı tesviyesi bahis 
mevzuu olduğunu söylemişlerdi. Fa · 
kat o zamandan beri hiç bir şey yapıl· 
madı. Bu müdaafası güç vaziyetin ni
hayet bulmasını ingiliz halk ve hü -
kümetinin dahi sempati ile görecekle
rini zanne<liyorum. 

Sinwli lrlanda' daki ingiliz 
garnizonları ı 

lrlanda'nın parçalanması, eğer mu-
va.ffakiyete erici bir yol olsa idi. Ku -
vct istihsalini bile haklı görecek ada
letsizliktir. Fakat bunun muvaffakiye
ti gayri muhtemel değildir. Kuvete 
müracaatın hiç bir şeye yaramıyaca -
ğını tekrar işaret etmek isterim. İngil
tere vaziıyetin tabii tekamülüne mani 
olmaktadır. Eğer, şimali İrlanda'da 
İngiliz garnizonlan olmasaydı halk 
serbestçe İrlanda hükümetine iltihak 
ederdi. İrlanda hükümeti bazı nokta -
lar üzerinde bir takım tavizler yap -
mrya hazırdır. Fakat diğer bazı mese
lelerde bilhassa İrlanda lisanının kul
lanılması bahsinde metin ve azimkar
dır. İrlanda halkının kendi mukadde -
ratma hakiın olmak hakkını haleldar 
edecek bir anlaşma imkansızdır." 

Geçenlerde Mançe6ter'de tedhiıçilerin patlattıkları bir 
bombadan 6onra, bir caddenin hali 

SİYASI HADİSELER YÜZÜNDEN 

Aınerika' da heyecan ve 
huzursuzluk devam ediyor 

Kongre mil·lı müdafaa için 376 
mi iyon doları ık tahsisat kabul etti 

Vaşington, 8 a.a. - Geçen hafta harici siyasete müteallik hadi
seler yüzünden tahaddüs etmiş olan heyecan ve huzursuzluk ne 
siyasi mahfillerde ne de matbuatta sükunet bulmuı değildir. Nihayet niık:uı .... ~ .. Jcalliy~tler ıne -

zaretinin ihdası ile ekalliyefiff:hilltu~ 

kunun~mlnedilece~nibil~rmekh- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!! Ay~mecl~indeh~ki~yMetha~ 
dir. Ekalliyetlere Romanya devleti ;;;; kında yapılacak müzakerelerin muah -
çerçevesi içinde ve samimi ve dürüst D .. .. 

0
.. har bir tarihe bırakılması kongre aza-

bir teşriki me11ai ile ırk, dil ve din in- U C U N f L E R sından bir çoğunun B. Ruzvelt'ten bek 
kişafını garanti eyliyecektir. ıf 1 !emekte oldukları izahatı geri bırak -

İtalya gönüllüleri 

geri çekecek mi ? 
Paris, 8 a.a. - Figaro gazetesi Lon· 

dra'dan bildiriyor : 
"Dün a.kf&Jll resmi mahfiller, Gay -

da'nın makalesinin Kont Ciano ve 
Lort Pört tarafından ta6vip edilmiş 
olmasından dolayı memnun gözükmek 
teydiler. Lort Pört, bu makalenin res
men italyan görüşü olup olmadığını 
&<>rmuş ve Kont Ciano, B. Musolini 
tarafından BB. Çemberleyn, Hali -
faks'a bildirilen italyan hattı hareke
tinde değiş.iklik olmadığını, yani da -
bili harp nihayet bulur bulmaz italyan 
gönüllülerinin İspanya'dan çekilece -
ğini bildirmiştir." 

lngiliz mahfillerinin fil.·ri 
Londra, 8 a.a. - İyi malumat alan 

i:ıgiliz mahfeli, General Franko'nun 
zaferinden sonra bütün italyan kıta
atının İapanya'dan çekileceğine dair 
İtalya tarafından İngiltere'ye karfı a
lınan taahhüdün eskiai gibi mcri bu -
lunduğu kanaatindedir. 

Filhakika lspanya'daki italyan ku -
vetlerinin ancak siyaı;i zaferden son • 
ra çekileceğine dair Gayda'nm maka • 
lesi üzerine Kont Ciano'nun nazar 
dikkatini celbeden İnkiltere'nin Roma 
büyük elçiıti Lort Pört, meskiır ma -
kalenin münhaı>ıran makale sahibinin 
noktai nazarını gösterdiği hususunda 
temina tatmıştır. Binaenaleyh, bütün 
ingiliz • italyan konuşmalarında mü -
teaddit defalar teyit olunduğu üzere 
italyan gönüllüleri General Franko'
nun askeri zaferinden sonra tamamiy -
le çekileceklerdir. 

Kararsız dünya 
Bugün dünyayı meş11ul eden en ehemiyetli siyasi meseleler şunlardır: 

cümhu,,iyetçi ispanya hükümeti var mı, yok mu?, bizzat kendisinin 
Hvkettiğini ltalya resmen teyit ettiği hald€" İnce bir nezaketle hiilii gö
nüllü diye anılmakta devam eden İtalyan askerleri lspanya'dan çekile
cek mi, çekilmiyecek mi? Cümhuriyetçilerin neredeyse abluka oluna
cak uıhili kalmıyacak olmasına rağmen, Franko'ya abluka hakkuıı ve
recek muhariplik hakkı tanınacak mı, tanınmıyacak mı? Bir harp tak
dirinde Almanya, ltalya'nın yanında yer alacak mı almıyacak mı? Ge
ne aynı ihtimalin tahakkuku halinde Jngiltere, Fransa'ya yardım ede
cek mi, etmiyecek mi? Bu takdirde Amerika demokrasilerin imdadına 
koşacak mı, koşmryacak mı? 

Gauteler her aiin bu meseleler etrafında tefsirlerle doludur; buna 
rağmen her ıey o kadar •Üratle deiifiyor ki kati ve yanılmaz. bir hü
kümde herkesin birleştiğini görmek imhcinsızdır, 

Bir gün bir nutuk İrat ediliyor. Bütün ı;azeteler bir ağızdan haykırı
yorlar: Almanya bir harp takdirinde ltalya'ya yardrm etmiyecektir. 
Ertesi günü bir diğer beyanat neşrediliyor, hava değişiyor: yardım ede· 
cektir. Amerika için de vaziyet czynı değil midir? Bir gün Amerika 
cümhurre-isine atfedilen bir beyanat diİfO'ayı heyecana düşürüyor: A
merika'nın hududu Ren'dedir. Ertesi günü lastikli söz.lerle dolu bir res
mi nah bu heyecanın hız.ını 11evşetiyor. 

Kararsız.lık, kararsı:ıdık! ..• Her tarafta, her gün görülen manzara 
budur. Değil 11cu:eteciler, hatta reami devlet adamları bile, hadiselerin 
süratli seyri karıısında dünkü az.imkôr söz.lerirri yarın tashih etmek ~
runda kalmıyacaklarından emin değillerdir. Dünya, galiba dünya ola
lı hiç bir zaman bu kadar aüratle dönmemiştir. Ve dünya ile beraber bü
tün baılar da dönüyor. 

Bir gün bir müvazene teessüs eder gibi görü.nüyor, lıerkes seviniyor, 
crte•i gün, aalında pek ehemiJıetsi:z 11ibi görünen mevzii bir hadise bü
tün bu müva:zeneyi alt üd ediyor, yeniden kombinez.onlar, yeni çö:ı:ü
lütler, bağlanıtlar vücuda gez.i.yor, terazinin gözleri kcih sağa, kah sola 
bir rakkaa kararaızlıiiyle aallanıp duruyor. 

Kararsızlık, iıtc devrimiz.in en büyük derdi 
, 11ün •n büyük tehlik.J 

ve İfte inaanlık için bu
Y Qfar NABi 

mıştır. 

Bütün tenkitler, B. Ruzvelt'in ge
çen cuma günü matbuat konferansın • 
daki beyanatının efkarı umumiyeyi 
tatmin etmemiş olduğu merkezinde -
dir. 

Halk, B. Ruzvelt'in Amerika'nm 
milli menfaatının Avrupa demokrasi
lerine müzaharette olduğu suretinde 
sık sık tekrar etmekte olduğu tezi ka
bul etmiş görünmektedir. 

Fakat Cümhur Reisinin alenen ve 
açıkça fikrini beyan etmesi zamanının 
hulül etmiş olduğu iddia edilmektedir. 

B. Ruzvelt'in cuma günü harici si • 
yaset hakkında yapmış olduğu dört 
nokta.dan ibaret tarif, müphem adde . 
dilmektedir. · 

Pittman da dahil olduğu halde bir
çok ayan azası, ordu encümeninin hafi 
celsesine ait mazbatanın askeri malQ
mata müteallik noktaları müstesna ol
mak üzere, neşredilmesi lehindedir • 
ler. 

ıU illi ıU iitfof cuı i{·in .3 7 6 
milyon tnhttisat 

Vaşington, 8 a.a. - Mcbusan mec -
!isinin ordu encümeni milli müdafaa
ya ait hususi programın en mühim bir 
kısmım icraya im.kin verecek olan 
Cümhur Reisi B. Ruzvelt tarafından 
teklif edilen kanun projesini diin tas
vip etmiştir. Proje, 376 milyon dolar -
!ık bir kredi derpiş etmektedir. Bunu 
300 milyonu ordu tayyarelerinin mik
tarını 2320 den 5500 e ıiblağ için ve 
otuz iki buçuk milyon doları ise hu -
susi sanayii harp levazımı istihsaline 
sevkedecek "terbiyetkfir siparişler" i
çindir. Proje bundan batka federal or
du mevcudunun 40 binden takriben 

Amerika' da kopan hrtma 
AK.ŞAM'da "Politika,, ı.ütununda 

Akşam imzasiyle çıkan bir yazıda. 
Amerika cümhur.reisi Ruzvelt'in a
yan meclisinde söylediği son nutku 
mevzuu bahis edilerek deniliyor ki: 

Amerika Cümhul'Tl"Cisi Roosevelt'
in ayan meclisi askeri encümeninin 
gizli içtimaındn söylediği memleke
tin askeri esrarına taalluk etmiyen 
&Özlerin ifıaaı Amerikanın içinde 
ve dııında sonu gelmez büyük gürül
tü ve karışıklık çıkarmıştı. 
Almanyanın bir derece Franı>n1 

ltalyanın da İngiltere ile anlapnıf 
olduğu bir ı.ırada Amerika Cümhur
reisi.nin lngiltere ile Fransayı top
tan devletçilik esasını tutan Alman
ya ile halyanm üzerine kı~kırtmak 
istemiş olması ve Amerikanın ilk 
müdafaa hattı; Fransanın Almanya 
hududunu teşkil eden (Ren) nehrin
de ·diyerek le yeni umumi harp vu
kuunda geçen harbde olduğu gibi 
Amerikanın ordular göndermek su -
retiyle yardımda bulunacağı zehabı
nı yahut kanaatini venniı bulunmaar 
şimdiye kadar Amerika ile sıkı dost 
geçin~n ltalyadn bile derin galeyan 
uyan·dn~nıştır. 

Fatist ma•buat bun-dan sonrl\ Al
manya ile ltaly:ıı. nın garptaki hudu
du ve müdafan hattı Amm-ikn'nın 
şah damarı Panama kano.\ındn oldu
ğunu beyan ederek mukabelede bu -
lunmuştur. Amerika hiç y~k~ar. .~C:~
disine karşı Avrupa'nın ıkı buyuk 
devletini can düımanı yapmıştır. Bu
nun böyle oluşu uzak şarkta kurm~k 
istediği yeni vaziyetten dolayı lngıl
teer Fransa ile arası iyi olmıyan Ja
pon~a için bulunmaz bir nimet ol
mu,tur. Çünkü son zamanlarda A
merika bütün ağırlığı ile Japonya'· 
ya yüklenmek istiyoııdu. Japonya 
Büyük Okyanus'ta Amerika ile uğ
raşırken Atlas Okyanusunda da Al
manya ile ltalya Amcrika'yı ciddi o
larak tehdit ve işgal edeceklerdir. 

B. Ruzvelt'in beynnntı Amcrika'
nın dahilinde daha karışık bir va:zi -
yet ihdas etmiıtir. Amerikan milleti
nin en hauas noktası herhangi suret
le bu devletin Amerika kıtası hari
cinde kcndi5ini harbe sürükliyecek 
ittifak ve taahhütlerden uzak kal
ma&ıdır. Halbuki cümhurreisi söyle
diği sözlerle harp etmiyc hazırlana
cağını anlatmıt olduğundan efkan 
wnumiye ve muhalif par~i cümhuri
yetçiler ve kendi partisi demokrat .. 
larm mühim bir kısmı dehıet içinde 
kahnıttır. Yeni cümhurreisi intihabı
na bir sene kaldığı bir sırada böyle 
namülayim bir hava yarablmıt olma 
amdan h~lanmıyan B. Ruzvelt be -
yanatmı tavzih etmek lüzmnunu his
setmi§tir. Cümhurreisi Amerika'nm 
hiç bir ittifaka dahil olmaması hari
ci politikasının eaaaı olduğunu teyit 
etmittir. Amerika'nm müdafaa hu· 
dudu Ren'de olduğu sözü uydurma 
bir §ey bulunduğunu kaydetmi.ş~ir: 
Bu defa askeri encümende kendısını 
dinliyen i.yan azaları yalan_cı me: 
kiinde kalarak isyan etmışlerdır. 
Fıt'tma kolay kolay yatııacak gibi 
görünmüyor. 

Bir katil idam edildi 
Trabzon, 8 a.a. - Kayın biraderini 

balta ile yaralayıp yarı canlı olduğu 
halde kireç kuyusunda yakan Oflu 
Mehmet hakkındaki idam hükmü bu 
gece belediye meydanında yerine ge-
tirilmiştir. ' 

Teşekkür 
Uzun senelerdenberi sık sık bünye

mi sarsan ve birçok muayeneler de bir 
türlü teşhis edilemiycn safra kesem
deki derdimi ilk muayenesinde yük
sek basiret ve hazakatle keşfedip bu
lan ve beni bu dertten kurtarmağa 
büyük bir yardım ve iyiliği dokunan 
Kayseri Memleket Hastanesi dahiliye 
mütehassısı Haydar Gasparalı'ya ve 
hayatımı işlek ve can verici elleriyle 
kurtaran Ankara Nümune Hastanesi 
kıymetli operatörlerine ve ihtimamla 
tedavi eden asistan Doktor Adil'e 
alenen teşekkürlerimi sunar cümlesi
ne sürekli muvaffakiyetler dua ede -
rim. 

Kayseri Ty. Fab. !şçilerinden No. 
155 Bitlisli Salih oğlu Kerim Unlü 

205 bine kadar arttırılmasını ve Pana 
ma kanalı müdafaasının takviyesi için 
.zaruri vasıtaların teminini ihtiva et -
mektedir. Bu 552 milyon dolarlık 
"Ruzvelt'in milli müdafaa hususi prog 
ranu" na ait kanun projelerinin ilki -
dir. 

Vaşington, 8 a.a. - Ayan azasından 
B. King, ayan meclisine bir takrir ve
ıerek teslihatın tahdidi meselesini tet
kik etmek üzere bütün memleketlerin 
iştirak edeceği bir konferans toplan • 
masr için B. Ruzvlt'e müsaade veril -
mesini teklif edecektir. 



-4-

Almanya'nın yeni parolası: 

İhra, etmek veya ölmek! 
Eski sömürgeleri, Alman ekonomisi 

üzerinde ne gibi bir tesir yaratabilecek! 
İngiliz tcfsircilcrinin ekse -

risi Adolf Hitlcr'in Almanya'
nın iktisadi vaziyeti ve ihti -
yaçları hakkındaki sozlerini, 
zannımca pek yerinde olarak, 
tcbaruz ettirmişlerdir. Gerçek
ten, dikkate değer gibi goril -
nen bazı "sükQt"lar ve ihtiyat
lı davranışlar müstesna, eko -
nomik bahis, şansoliyenin son 
nutkunun eskileriyle kıyasla -
nınca muhtevi olduğu en yeni 
taraftır. 

Nutukta polemik tarah meb
zuldür. Bu kısım pek sağlam 
deliller arzctmiyor. Meseli, 
pnsöliyenin, muazzam gay -
rctlere ragmcn, Almanya'nın 
halli ham maddelerden ve kafi 
miktarda gıda maddelerinden 
mahrum olduğu hakkındaki 
sözlerine bir bcdahatle cevap 
verilebilir : silahlanmasının 
masrafını ödemek için Alman· 
ya bu kadar geniş ölçüde çalış
masaydı mahrum bulunduğu 
ham maddelerle gıda maddele
rini ödemek için buyük miktar
ta imkana sahip olabilirdi. 

Bunun gibi, şansöliye piya -
saların muvazenesini bozan di
fer memleketlerin para istik • 
rarsızlıklarından şikayet eder
ken, derhal hatırlıyoruz ki 1931 
de stcrlingin ani sultutiylc 
başlamış olan büyük para buh
ranmm baslıca sebebi de Al • 
manya'ya açdıın kredilerin 
donması olmuştur. 

Adolf Hitlcr'in istikbal hak
kındaki görüşleri çok daha en
teresandır. • • • 

Bu görüşler su formiıllcr i -
çinde hüllisa edilmiştir: "lh -
raç etmek veya ölmek. Bize sö
mürge vermemekte ne kadar 
israr ederseniz ihracat ihtiya -
cımız o derece artacaktır. Ve 
bizi förac etmekten mene kal
kı15ırsanız, bütün gücümüzle 
mücadele edeceğiz." 

Bilhassa fngiltere'nin son 
zamanlardaki mukabil ticari 
taarruzunu hedef tutan pazar
lık aşikardır: ya alman mamul
leri için yeni mahreclcr temin 
edilir, ya sömürgeler iade edi
lir, yahut da "hayati mcsafe"
yi fethetmek için kuvet işe gi
rişecektir. 

Pazarlık bu şekilde formüle 
edilirken, Alm:ı.nya'nın vazivc
tinde bir dereceye kadar bir 
değişiklik göze çarpmaktadır. 
Bu değiılklik şu ışckilde ortaya 
çıkıyor- Şimdiye kadar Alman
ya git gide daha kapah ve mah
dut bir iktisat sistemine, ken
di kendini tamamiylc tatmin 
etmiye matuf bir otarşiye doğ
ru gidiyor ve gittiğini ilan e
diyordu; şimdi hariçle ticaret 
yapmakuıı ve kabil olduğu ka
dar gcniı münasebetlerde bu -
lunmaktan vaz geçemiyeccğlni 
kabul ediyor. 

• • • 
Bn yeni istikametin muhtc -

Jif ihtimallerini gozden geçire
lim. Evci sömürgeler. 

Almanya eski ıômürgclerini 
elde ettU:i takdirde buralarda, 
bugÜn kendisinin muhtelif mil
letler ve imparatorluklarla 
yaptığı ticaret münasebetle -
rindcn temin ettiği gelir ve 
imkanlara muadil imkanlar bu
lacağını kimse akhndan gcçi
t"emez. Almanya bu işten nrar
h çıkmamak için bugunkiı sö -
mürge sahiplerini zayıflatma
dan ve alman ticaretine karşı 
kendilerini daha sıkı bir suret
te korumaya mecbur etmeden 
ıömürgelcr elde etmiye bak • 
mahdır. Çünkü ıurası muhak • 
kaktır ki, fransız ve ingiliz im
paratorluklannı dağıtmak bu 
memleketleri zayıflatmak yani 
yabancı maddeler saun almak 
hususundaki kabiliyetlerini a
zaltmak demek olurdu. 

Bu suretle günümüzün haki
ki sömüq:c davası meydana 
çıkmaktadır. Bu dava, eski sö
mürgeleri yeni bir şekilde tak
ıirn etmek davas1 de ildir: 
böy1e bir taksim ancak kan -

eıklıklar ve !iİddet amilleriyle 
meydana gelebilir ve bütun 
Avrupa'yı zayıflatır. Dava dün
yada Avrupa için sulhcu sö -
murgcler işletmeleri sahalara 
bulmaktır. Fakat bu iş kredinin 
tedavulune, yani yeni toprak -
ların suratle istismarına mani 
teşkil eden mutlak otarşi re -
jimleriyle elde edilemez. 

• • • 
Bugün Almanya'nın tatbik 

ettigı şekilde damping veya 
zaranna satış ve mübadele 
kredisi mi? Bu sistem bir müd
det devam edebilir. Fakat ister 
istemez bir çıkmaza gidecek
tir. 

Bu bir çıkmazdır. Çunkü 
kurbanların mukabil kayıtlar 
ve himaye tedbirleriyle kendi
lerini himaye etmemeleri beşe
ri bakımdan imkansızdır: bu i
tibarla, böyle bir hareket her i
ki tarafın zararına olur. Bir 
zaman gelir ki mütemadiyen 
aynı maddeleri ihrac eden mil
badelc (troc) usulu bu madde
leri idhal eden memleketleri 
işbaa getirir. Bugünkü Avrupa 
ve bilhassa Almanya tarahn -
dan böyle bir usul, cvel5. sınai 
techizat ve makinelerin ibra -
cına yani, satıcıya rakipler ya
ratmıya dayanır. 

• • • 
Bir alınan himayesi altında 

şarkın iktisadi organizasyonu 
mu? 

Adolf Hitler'in bu husustaki 
sükUtu ve bu cihetten hiç bir 
vesveseyi, hatta Ruııya'nın ves
vesesini bile tahrik etmemek 
husuııunda gösterdiği itina, bu
rada az veya çok vaitkir mü -
zakere ve pazarlıkların ;•apıl -
makta olduğunu gösterir. Bu • 
nunla beraber, teşebbüs iyi he
saplanmış olduğu için, bu sa -
hada Almanya'nın az zamanda 
elde edebileceği mahdut neti -
celer şimdiden göze çarpmak
tadır. Şarki Avrupa'run arzet -
tiği mahreçler daha uzun müd -
det, hiç bir vecihle İngiltere, 
Amerika ve Asya'nın arzettiği 
mahreçlerlc kıyaslanacak bir 
ehemiyet alamıyacakur. Esa -
sen şarki Avrupa mubadcledcn 
ve şimdilik gostcrdigi bütün 
kolaylığa rağmen mecburi fi
yatlı ve ncvili maddelerden 
pek çabuk bıkacaktır. 

• • • 
Demek ki Almanya'nın eko

nomisi, doktor Şaht'ın vazife -
den ayrılmasının meydana çı -
kardığı vaziyetten kolay kolay 
çıkamıyacaktır. 

Nazari olarak ve mantık ba
kımından buna karşı çareler 
göstcrilm,csi güç değildir. Si • 
lahlanmaları hafifletmek im -
kanını verecek bir kuvctlcr 
muvaunesi kabul etmek lazım
dır. Otarşilcri muayyen bir 
miktar tabii mübadeleye açma
lıdır. Her neviden tehdit ve 
tehlikelerin dünyamızı devam
lı bir kabus içinde yaşattığı ve 
bu kabusta bctbahtlann muh -
taç olduklarından pek fnzla be
şeri servetleri imha ettiği ka • 
bul edilmelidir. 

Lucicn Romicr 
Oeuvrc 

Alman - Sovyet 

ticaret miizakt•rt• i 

Resmi mahfillerde "Giomale 
d'İtalia" gazetesinin vermiş ol
duğu haber hilafına olarak Al
manya ile Sovyet Rusya ara -
sında son zamanlarda yeni bir 
ticaret muahedesi aktedilme -
miş olduğu beyan edilmekte • 
dir. 

Bu mahfiller, Almanya ile 
Sovyet Rusya arasındaki ticari 
münasebetlerin asli kesilme · 
miş olduğunu ve halihazırda 
şimdiki alman - sovyct müba -
dcleleri vaziyetinde hiç bir te
beddül derpiş edilmemekte bu -
lunduğunu beyan etmektedir -
!er. 

BAL 1 K 

TUTAN 
• 

K E D 1 

SOKAGI 

Hitler ve İtalya 
Tcmps gazetesinin Roma 

hususi muhabiri gazete -
sine yazıyor: 

Şansoliyc Hitlcr'in nutku -
İtalyan - alman münasebetle -
rine ait olan kısmı diplomatik 
mahfillerde mebzul münakaşa
lara mevzu teşkil etmekte de -
vam ediyor. Gerçekten, nut -
kun bu kısmında iki mühim 
nokta tefsirleri ve mutaleala -
rı davet edici mahiyettedir. 
Bunlardan birincisi öyle sanı -
Yoruz ki henüz matbuat tara -
hndan tebarüz ettirlmiş değil
dir. Halbuki üzerinde durul -
mıya layıktır. Führcr, italyan
nlman tesanüdiinden bahseder
ken demıştir ki: 

"İtalya yaşamak hakkı için 
Habeşistan'da kahramanca mü
cadelesine giriştiği zaman Al
manya bir dost sıfatiylc onun 
yanında mevki aldı. 1938 de. fa
şist İtalya bu dostluğu bize 
mebzulcn iade etti." 

Bu sozlcr sadece şunu ifade 
eder ki İtalyanın, Avus

turyanın ve südetlerin anşlusu
na olan müzaheret' Almanyanın 
zecri tedbirler devamınca İtal· 
ya'ya karşı göstermiş oldufu 
iyi niyetin bir tavizi telakki e
dilmektedir. Yani başka bir di.
birle, demek istiyoruz ki iki 
memleket birbirlerine karsı hiç 
bir şey borçlu değillerdir ve 
mesele kapanmıştır. 

Almanya zecri tedbirler es
nasında f talya'nın gerçekten 
dostu gibi hareket etmiş olsay
dı Hitlcr'in izahı hiç bir tefsir 
uyandırmıyacaktı. Hakikat şu
dur ki Almanya Milletler Ce -
miyetinin azası bulunmadığı i
çin. o zaman, canının istediği 
gibi harekette serbest kalmış
tır. Fakat vaziyetin hiçbir spon 
tane ve idealist tarah yoktu. 
Eveli. ftalya'nın dav3sın::ı pek 
mahsQs bir gcçikme ile müza -
heret etmiştir . 

İkincisi, Almanya yarım a
danın iktisadi muhasara

sından istifa etmiştir. Gerçi o
na kömür ve ham maddeler ver 
miştir, fakat daima parası pc -
şin ve hatta altın olarak iste -
miştir, yani İtalya için altın 
lhtiyatınm en sıkıntılı bir buh
ran geçirdiği sıralarda, Alman
ya italyan altınlarını kasasına 

yerleştirmiştir. Demek oluyor 
ki, yaptıiı iş hususi bir liyaka
ti haiz olmuş değildir. Sadece 
vaziyeti istismar etmiştir; o -
nun için Filhrcr'in Almanya' -
nın İtalya'ya yardımını ve 1-
talya'nın anşlus ve südct mcac-

leleri dolayısiyle Almanya'ya 
yardımım aynı plana koyması 
ancak hayret uyandırmaktadır. 
İki memleketih birbirine yap -
mış oldukları karşılıklı yardım
lar iyice tartılacak olursa, 1 -
talya'nın Almanya'ya yaptığı 
mlizaherctin Almanya'nın ltal
ya'ya yaptıgından yüz misli üs
tün olduğu neticesi çıkarılabi
lir. Onun içindir ki Führcr'in 
beyanatı İtalyan kulaklarına 
pek fena tesir etmiştir. 

f lihrcr'in beyanatı içinde 
tefsirler uyandıran ikinci 

nokta alman lıaı;vekilin "ltal
ya'ya açılacak bir harpte, Al -
manya dostunun yanında mev
ki alacaktır." demiş olmasıdır. 

Bu metın ince tartılacak o
lursa, Şansoliyc Hitlcr'in ltal
ya'ya, ancak bir iki tecavüze 
maruz kaldığı taktirde yardım 
vadcttigi korülür. Sözler mey
dandadır. Gerçi alman dış ba -
kanlıgı memurlarından biri, İn
giliz gazetecilerine, Almanya
nın her türlü ihtimalde İtalya
nın yanında yer alacağı hak -
kında beyanatta bulunmuştur. 
Fakat ayni sozler Alman baş
vekili tarafından sbylenmiş ol
saydı bam başka bir şumlllu ha
iz olacaktı. Nutkun bu nokta
sına sonradan verilmiş olan mll. 
na asıl nutukta mevcut değil
dir. Böylece, B. Hitlcr'in nut
ku olduğu gibi gözetildiği tak
tirde şu neticelere varılabilir: 

} talya, zecri tedbirler csna-
nasında Almanya'nın mü

zalicretinc mazhar olduğu için, 
mihver politikasının artık bir 
istiyet:cci kalmamıştır; 

Almanya halya'ya ancak ta
arruza uğradığı taktirde yar -
dım edecektir . 

Hiç şüphesiz, alman dışba -
kanlığının yarı resmi tavzihi 
Roma'da memnuniyet uyandır
mıştır. Bu tefsire istinad ede
rek burada deniliyor ki İtalya 
gerek siyasi, gerek askeri ba -
kımdan Almanya'ya giivcnebi
lir. 

Tribuna'nın Londra muhabi· 
ri bu tavzihe istinad ederek in
giliz hükümetinin İtalya'nın 
"tabii emelleri"ni ihtimamlc 
tetkik etmenin münasip olaca
ğı hususunda Paris'i düşünceye 
scvkcdebilecegini iddia ediyor. 
Şunu da ilive ediyor ki, İncil· 
tcre'nin İtalyan fransız müna
sebetleri hususunda Fransa'ya 
karşı hiç bir askeri taahhüdü 
yoktur, çünkü Pariıı'le Londra 
arasında aktcdilcn anlaşmalar 

ancak bir alman taarruzu ihti
malini ıı:öztemhıtir. 

Mısır' da bir nazi propaganda 
merkezi mi ~ahııyor! 

Yakın şarktaki fransız ve 
İngiliz muhibleri buralar -
da alman propagandasınrn 
her gün biraz daha artmak
ta olduğunu görmektedir -
ler. 

Bu propagandalara mer -
ke zolarak Kahire seçilmiş
tir ve yalnız burada bu mak 
satla her ay 3000 İngiliz Ji
rasmdan fazla para sarfe -
dilme/etedir. 

Mısır hükümeti her ne -

kadar siyasi üniformalar 
giyilmesini yasak etmişse 
de bu karar, mahalli alman
/arı te§kilatlarrnı yapmak
tan alakoymamaktadır. 

Son zamanlarda almanla
/arın teşkil/it şefi, kendi 
mensuplarrna heyecanlr bir 
hitaba neşrctmİ§tir. Bu be
yanname üzerine bisikletli, 
motosikletli, otomobilli ve 
yayan birçok kimseler, Ka
hire civarmda Maadi'de 
toplanmışlardır. 

Anna kalkınca Piya ona r'efakat ediyor. İki kız 
koridorda duruyorlar. 

- Anna, size bir feY söylemek isterdim. Siz büs
bütün gitmiıtiniz. Geri geleceğinizi bilmiyordum. 
Bu sefer bile bile eliniZ'tlen birini almağa teıebbüs 
ettim. Buna muvaffak olamadığnn için bana daha 
az mı kızaraınız? 

Anna tereddüt ediyor, zira hisleri hakkında ken
di kendini ı;orguya çekiyor, ve bu haberin Üzerinde 

yaptığı teairi anlamağa çalıııyor. Ağır ağır: 

Çevıren: Nasubı Baydaı 

- Size kızacak bir ıeyim yok. Acayip bir ıey 

ama, Piya, bazan kendimi aize karıı minnetdar hi&

aediyorum, ve bundan hoılanmıyorum ... Muvaffak 

olamamıt olmanıza müteessifim, ve, bir daha tek
rar edeyim ki bunu bir türlü anlıyamıyorum. Her 

türlü hakikatin hilafın·da bir teY· 
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Anna saati unutuyor ve Piya eve dönünce bu

nun farkına varıyor. Menegetti ile onun iki &aat
tenberi gevezelik etmİ§ olmaları kabil midir? Bu
nun böyle olmuı olması da iyi; zira Piya'dlın ma

ğaza hakkında maili.mat almak istiyordu. • • 
Bu esnada mağazada pek fazla İ§ yoktur. Şımdı 

ölü mevsimdir. Fakat Anna bunu bilmektedir. Ye
ni usta batı nasıl ? Piya Bayan Lüsiyen'in 

on·dan memnun olduğu zehabmdadır ve usta ba§ı 
atölyede sevilmektedir. Bununla beraber, Anna'· 
nın gidip patronu görmesi daha muvafıktır. Yok

sa, Piya ona Anna'dan bahsetse daha mı İyi olur? 

Anna: 
- Tetekkür ederim; bugünlerde kendim gide

rim, cevabını veriyor. 
Allah bilir, nedense o Piya'ya karıı gene bir de

rece aksidir. 

Piya, omuzlarını kaldırıp indirerek: 
- Oh! Hayatın hakikat neresinde? Belki daha 

fazla vaktim olsaydı ... Her ne iae, yalnız size gÜ

nahımı itiraf etmek istiyordum. 
Anna gülerek: 
- Günahınız tamamiyle affedilmiıtir, diyor ve 

eve dönmek için istical ediyor. 
Gunter'in sadakatinden haz duyduğunu kendi 

kendisine itiraf etmeseydi yalan söylemiş olurdu; 
fakat Anna biliyordu ki bu haz hemen tamamiyle 
öğünmeden ileri gelme idi. Bu da aynı ıeydir. Eğer 
Fedor ona sad ık kalsaydı Anna daha çok sevine
cekti. Fakat nihayet, bunun da ehemiyeti yoktu. 

Akıam, yolcular ıerefine büyük bir ziyafet ve

riliyor. Bardişinof, Liif, Katrina ve Gunter ziyafet
te hazır bulunuyorlar. Liif iki tite ıampanya geti

riyor. Liif gittikçe muvaffak olmakta, aylığı müte

madiyen artmaktadır. Daha iyi bir apartmana ve

ya otele yerleJebilir idi ama Bardiıinof'dan ayrıl-

Kahire'deki alman sefa
reti propaganda faaliyetine 
azami yardımda bulunmak
tadır. Burada birçok mü -
tadır. Burada birçok mü -
tercim/er, Almanya'daki 
parti merkezlerinin bütün 
neşriyatını her gün arapça, 
fransızca ve İngilizceye 
terceme ile meşgul olurlar. 

Son zamanlarda bu teşki
latrn şark katibi Cklde'ye 
giderek orada Suudi Ara -
bistan'da yapılacak propa
ganda için teşkilat imkan -
Jaum incelemiştir. 

Alman istihbarat ajansı
da Cidde'dc bir şübe açmış
tır. 

Geçenlerde hava po1>tasiy 
le gönderilen bir posta pa -
keti üzerinde çıkan ihti/8.f, 
Beyrut'taki Fransız gümrük 
memurlarrna Bağdat'taki 
fransız, İngiliz ve yahu -
di aleyhtarı propaganda -
nrn Kahire'dcki alman pro
paganda merkezinden idare 
edildiğini anlatn11ştır. 

Bu sosyal propagan -
dadan başka bir takım ajan 
!ar vtısıtasiyle öteki türlü 
propaganda/ar da yapılmak 
tadır. 

Yıldınm kıtalaTJ ve dışa
rıda yaşıyan alman/ar cemi
yeti bu propagandamn ya
pılması i çin "zencir sitemi" 
kullanmaktadırlar. Bu te§· 
kil/ita mensup her aza, Ber
linden aldığı kitap ve risa
leleri dağıtmak üzere en a
şağı on kişi ile ahbap olma
ğa ve bunların isimlerini 
malcvklerine bildirmeğc 
mecburdur. 

Alman üniversitesinde o
kumuş mısırh gençlerden 
de Nazi propaganda.<)! yap
tirmak husu1>unda istifade 
edilmektedir. Bu teşkilfı -
tın sayesinde Hitler'in 
"mücadelem" isimli esrinin 
arapça tercemesi ucuz bir 
fiyatla SflfT§a çrkarılmıştrr. 

Yalmz araplarrn okuma -
sı için vücuda getirilen bu 
tercemede "kendilerinin 
madunluğunu duyan ma -
dun ırka/ar" kigi i!adeler 
tashih edilmiştfr. 

- Daily H erald -

Milletler Cemiyetinden 

toplan islif alar mı! 
Roma'<lan bildirildiğine 

göre ingiliz hariciye nazrı 
Lord Halifaks ile Kont Ci
ano arasında Roma'da ya -
pılan son veda görlişmesin
de Lord, gerek italyan ge
rek İngiliz hükumetlerinin 
İspanya'daki vaziyetin du
rulacağını umdukları önü -
müzdeki nisan veyahut ma
yıs ayı içinde Ciano'yu 
Londra'ya davet etmiştir. 
Bu arada İtalyan kıral ve 
krraliçcsinin de ingilte-re'yi 
ziyaretine temas olunmuş
sa da her iki taraf da İspan
ya işinin kati bir şekil al -
masından önce, bunun tes-

pitine imkan bulnmadığı 
neticesine varmışlardır. 

Bu görüşmede Ciano, pek 
yakında Macaristan'ın , Çe
konslovakya'nın ve muhte -
mel olarak Lehistan'ın Mil
letler Cemiyetinden çeki -
leoeklerini beklediğini ve 
bunu öteki merkezi Avru
pa devletlerinin de toptan 
istifalarının takip edeceği
ni söylemiştir. 
- Europcan Preşs Asso -
ciation -

Almanya' da 

i~~i buhranı 
Berlin 'den bildirili yor: 

Alman işçi borsası başkanı 
ve iş nazarct müsteşarı dok
tor Syrup'un beyanatına 

göre Almanya'da bugün 250 
bin ziraat ve 7 50 bin endüs
tri işçisi noksandır. Dokto
run kabul ve itirafına ba
kılırsa bunlar asgari mik -
tarlardır. İş saatlerinin art
tırılmasına ve kadın işçile
rin yeniden mümkün mer -
tebe işe almasına rağmen, 
bu bir milyon amelenin ek· 
sikliği bugünkü Almanya'
yı düşündüren meseleler a
rasında bulunuyor. 

Bu mahzuru kısmen ön
lemek için deniz aşırı mem
leketlerde bulunan 200,000 
usta alman işçisinin davet 
edilmesi düşünülmektedir. 

Ayni sebeple çocukların 
çalışmasını tahdit eden ka
nunda da tadiller yapılaca-
ğı söyleniyor. , 

-E. P. A. -

Macarlara karşı 

Alman politikası 

Berlin'den bildirildiğine 
göre Almanya, Macaristan' 
a karşı son iki aydan beri 
takip etmekte olduğu 
dış politikasiyle tezad teş
kil edecek surette Çekoslo
vak aleyhdarı bir siyaset ta
kip etmektedir. Ve vaziyet
teki değişikliğin bu sebep
leri şunlardır: 

1) Macaristan'ın komü -
nizm aleyhindeki pakta ta-
raftarlığı 2) Almanya tara 
fından şark ve ı;ark cenubu 
Avrupasmda takip edile -
cek siyasetlere engel ola -

cak surette Macari tan'ın 
bir revizyonculuk yapmaık

tan çekineceği hakkında 
macarlarm verdiği inanca. 

Almanların Çekoslovakya -
ya karşı mevzi almasının a
milleri de şunlardı: 

1) Çeklerin Nazi ırk si -
yasetini tatbik etmekten 
çekinmeleri. 2) Çe.k nasyo-
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l RADYO ) 

TÜRKİYE 
Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

- .. - .. - .. - .. -
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. P. 

31.70 m. 94155 Kes./ 20 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

Ankara 
PERŞEMBE - 9 - 2 - 39 

12. Program. 
12.35 Türk müziği - pi, 
13.00 Memleket saat ayarı. a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.10-14 Müzik (0vcrtUrlcr ve 
bir konserto) pi. 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Hafif şarkılar -

pi). 
19.00 Konuşma (7.iraat saati). 
19.IS Türk müziği (ince saz 

faslı) Safiye Tokay'ın işti -
rakiyle. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
bcrleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk müziği: Okuyanlar 
Necmi Rıza, Semahat Öz -
tlcnses. Çalanlar: Vecihe, 
Fahire Fersan, Fefik Fersan, 
Cevdet çağla. 1 - Osman bey 
- Uşşak peşrevi. 2 - Ali efen. 
di - şarkı : Daim seni ben a • 
rarım. 3 - M. Celalettin Pş. -
şarkı : Nari firkat şule paş. 
4 - Şevki bey - uşşak şarkı : 
Tutuldu damı zülfiyare S -
Suphi Ziya - uşşak şarkı - Gü
cendi biraz sözlerime. 15 -
Fahire Fer~an - Kemençe 
taksimi. 7 - Refik Fersan -
hicaz şarkı - Göysümdcn ka
çıp gittin. 8 - Refik Fersan • 
hicaz şarkı- Ey benim gonce 
giiliim. 9 - tiirkü - ........ in -
dim yarin bahçesine. 10 • 
sar. semaisi. 

21.00 Memleket saat 11ya ... 
-ıı .1~ ........ tahvilat, kamoı • 

yo - nukut borsaıs. (fiyat). 
21.30 Müzik (Saksafon solola

rı - Şükrü Sarıpınar tara -
fından), 

21.40 Müzik (melodiler pi). 
22.00 Müzik: Küçük orkestra. 

1 

Şef: Necip Aşkm) : 1 - Linc
ke - Eğlenceli marş. 2- Yvain 

- "Dudaklann ! " " Operetin• 
den Potpuri. 3 - Pachernegg• 
Viyana'nın cazibesi (Vals) 
4 - Leuschner - mazurka· 
Fantazi. S - Rossini - "Hır· 
aız saksağan" komikş opera· 
üvertürü. 15 - Lincke - Venııl 
- Vals. 

23.00 Müzik (dans müzigi). 
23.45-24 Son ajans haberleri 'lf 

yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER 
14 Ştiıtgart - 20.10 Münil 
-21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLEB 
VE SENFONİK KONSER 
LER: 1'4 Laypzig - 20 Vaf' 
ııova, Beromlinster - 20.l 
Bcrlin, Königsbcrg - 20.4 
Stokholm - 21.30 Brüksel. 
Paris. 

ODA MUSİKİSİ - 18.35 Ko 
lonya - 21 Brcslav - 21;2' 
Hamburg. 

SOLO KONSERLERİ : 1s.ı5 
Hamburg - 17 Berlin "" 
18,20 Konigsberg - 19 Bef 
tin - 21.15 Paris - 21.sQ 
Floransa - 21.45 BeromiliıS' 
ter. 

NEFESLİ SAZLAR (Marf 
v.s.): 18 Hamburg. 

ORG KONSERLERİ VE KO• 
ROLAR : 17.20 Kolonya"" 
17.30 Stokholm - 18.35 Pa • 
ris - P.T.T. - 19.15 Münilı 
- 22.30 Keza. 

HAFİF MÜZİK : 6.SO Ham• 
burg, Kolonya, Laypzig _,. 
8.30 Ştütgart, Königsbcrı
Munih - 10.30 Hamburg _,. 
12 Alman istasyonları "" 
14.10 Kolonya, Viyana -" 
15.30 Berlin - 115 Alman is' 
tasyonlan - 16.10 Könip • 
berg - 18 Berlin - 19 Hanr 
burg - 19.30 Stokholm _,. 
20.15 Frankburt - 21 Ber • 
!in - 22.40 Hamburg, Viya' 
na - 24 Miınih, Ştütgart. 

HALK MUSİKİSİ : ıı.30 
Ştutgart - 20.30 Keza _. 
22.15 Budapcştc (Sigan mü• 
ziği). 

DAN~ .dtztöt : 19.30 Frank· 
furt - 20.ı" Qreslav, Viya• 
na - 21.55 Monte: ~ .. .neri _. 
22 Sof ya, Varşova - z.,, 30 
Tuluz - 22.40 Liıksembur' 
- 23 Floransa, Milino -
23.25 Landon - Rccyonal -
O.IS Droytviç. 

ltalyan isteklerinden sonra ••• 
B. Fransua Ponse (Musoliniye) - Size hUkümetil11 

namına teşekküre geldim. İsteklerinizi ileri sünnesey· 
diniz Fransa'da birlik teşekkül edemiyecckti. ... 

(Marianne'dan) 

nal bankasının ihtiyat ak -
çelerini Almanya'ya ver -
mek istememesi 3) bir ta -
kım slovak kasabalarında 

almanlar aleyhinde gösteri• 
ler yapılması. 

- Europeon Press Assod• 
atiıon 

mamak istemektedir. Bu da anlatılmaz bir şeydir. 

Llif, bu grup un en beceriksizi, en kabiliyetsizi idi. 
MüceJlidlik ederken elleri §İt ve yara içinde idi. 
Günün birinde hayatın beyhudeliğini anlıyarak da

marlarını açmıfh. Sonra, bir hastahane bahçesin
de, ne ehemiyetli bir müdür ve ne de sermayedar 
olmıyan birine tesadüf etti: Liif'in tanınmış oldu
ğu adam küçük bir memurdu. Halbuki Liif'i bu
gün aktüerliğini ettiği sigorta şirketine yerleıtiren 
o oldu. Anna, böyle bir vazifenin ne olabileceğini 
müphem surette tahmin edebilmektedir. Fakat, 

Liif onlara Boenos • Ayres'e para göndermiıti Bar
dişinof'a bakan hemen yalnız kendisidir, ve iıte 

timdi onlara §ampanya da getirmiştir. Bütün bun
lardan sonra bir de anlaşılır'dan bahsetmek ha!. 

duğunu, çünkü bu aefer ikisinin de haııtalanmamıı 
olduklarını aklma getiriyor. Birdenbire hızlı hızlı 
gülmeğe baılayıp gidiyor, annesine sarılıyor. Kim
ae bunun sebebini anlamıyor. Fakat Bardiıinof, bi
raz titrek, Bayan Barabaı ıerefine kadehini kal
dırıyor. Bu kadeh kaldırııta Penelop ile Solveig'

den bahis vardır. Bu kadınları tannnamakla bera
ber Bayan Barabaı kızarıyor ve yanaklarından bir-., 
kaç damla ya§ akıyor. 

Ziyafete gelince pek güzel geçiyor. Herkes neşe
li ve itminanlıdır.Aile bir araya gelmiş olmakla me

suddur. Klari, bir fransız ev hanunına has tam ne
zaket ve zarafetle gidip geliyor, herkesle ilgileni
yor. Zeki, saf, ekseriya biraz soğuk ela gözleri he
yecandan parhyor. Yani de birkaç senedenberi be

nimsemiı olduğu kasvetli ve çekingen halini bıra
kıyor. O §İmdi gene eski zamanların sevimli Ya
ni'sidir. Yemekten sonra, Bardiıinof'un tabakasın

dan aldığı ve ömründe ilk defa İçtiği sigarı yakı
yor. Bu tecrübenin muhtemel neticelerine dair o
nunla ıakalaııyorlar ve kendisi de memnuniyetle 
gülüyor. Anna, cenup Amerikasından dönü§lerin
de böyle ziyafet çekilmemiş olduğunu düşünerek 

konuımıya karıfıyor. Vakıa o zaman küçücük ser

mayelerini tüketmit olduklarından meteliksiz idi
ler; birçok mahrwniyetler pahasına ve çocukların 

ufacık yardanı sayesinde ancak navlunu ödemeğe 
muvaffak olmuşlardı. Her ne hal ise,Anna bu ziya. 

fetin anneainin onlara lutfettiğ~ bir mükafat ol-

Katrina, Anna ile Gunter'in bir köıede, ötekile~ 
den tecerrüt etmi§ bir halde yan yana gelmelerini 

temin edinciye kadar ne kabilse hepsini yapıyor. 

Anna, Gunter'in tek sevimliliği olarak telakki et
tiği ağır ve erkekçe sesini dinliyor: 

- Sizi unutamadım. 

Anna bu. anda, her kadının hayatında bir kere 

irtikap ettiği hissi ihaneti irtikap ediyor. Ve §ayet, 
bu ihaneti bir kere irtikap ediyona madalya alma
ğa da stihkak peY'dah ediyor. Anna, hiç tereddüt 
etmeden, Piya,yı ele veriyor. Hususi bir kasıtla: 

- Anlatılıyor ki Piya sizi teselli için kabil olanı 
yapmıı, diyor. 

Adamm yüzü birdenbire asılıyor. Gergin bir ta

vırla - yahud Anna'ya öyle geliyor - fakat aca
yip bir eda ile: 

- Piya Monika pek iyi bir kızdır, cevabını ve-
riyor. 

- Size aıık. 
- Biliyorum. 
- Biliyor musunuz? 
Anna hakikaten iıittiğine inanamıyor. 

- Biliyonun, çünkü beni sevdiğini söyledi. Yok

sa muhakkak ki farkma varamazdım. Ben bu sa

hada anlayıısızım. Belki ben de kendisini aevebi

( Sonu var) 
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Y·URl-TAN RESİMLER l 

Yurtta fenni şekilde yetiştirilen meyva fidanlara 

Elazığ Cümhuriyet yıllarında 
bir çok yeni eserler kazandı 

Nafia işlerine hususi idare 15 senede 5.762.562 lira harcadı 

Kadınlara söz attı ve . 
bir adamı yaraladı 

lzmir, (Hususi) - İkiçeşmelik cad -
desinde sarkıntılık yüzünden bir va -
ka olmuştur. 

Tahsin adında biri sarhoş olduğu 
halde evine giderken karşıdan gelen 
üç kişinin yoldan geçen kadınlara söz 
attıklarını duymuş. bundan müteessir 
olarak : 

- Ayıptır, namuslu insanlara böyle 
şey yapmayın !... 

Demiştir. Bu sözlere üç kişilik grup 
tan Ali mukabelede bulunmuş, B. Tah
sin'le Ali arasında yumrukla başlıyan 
kavga biçağa dayanmış, Ali biçağiyle 
B. Tahsin'i muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralamıştır. Suçlu yakalan -
mıştır. 

Tahsin, hastaneye kaldırılmış, ya -
rası karnında ve tehlikeli olduğundan 
kendisine ameliyat yapılmıştır. Haya
tı tehlikede olduğu söyleniyor. 

Bir saıhoş kansmı yaraladı 
İzmir, (Hususi) - Değirmenderede 

Sadık adında bir adam evine Behçet 
ve Mustafa adında iki arkadaşını da -
vet etmiştir. Geç vakite kadar içildik
ten sonra misafirler gitmiştir, Sadık 

sarhoş bir halde kırk yaşındaki karı -
sı Hatice'ye kızmış ve kıskançlık yü
zünden kadını sopa ile dövmüştür. Bi
raz sonra bıçağını çeken sarhoş koca 
kadıncağızı dört yerinden yaralamış 

ve yakalanmıştır. 

Elaz.ıe Halkevi binası 

Elazığ kız enstitüsü binası 

Elazığ, (Hususi) - Doğuya doğru uzanan tren yolu üzerinde, 
cümhuriyet devrinin kazandırdığı eserlerle gün geçtikçe hakiki 
bir mamure halini alan şehrimizde, son senelerde birçok binalar 
yapılmıştır. 

Bu binaların ekserisi mahalli ida -
re büdçesinden ayrılan paralarla te -
min edilmiştir. Şehrin muhtelif semt· 
lerine dağılan ve her suretle Elazığ'ı 
süsliven bu binalardan başka diğer biı 
çok i.şler de başa~ıl~ış~ır. Bu~ar hak
kında önceden bır fıkır verebılmek i
çin, son on beş cümhuriyet yılında 
hususi idarenin bu işlere 5.762.562 li
ıa harcadığını kaydedebilirim. 

Vilayetimiz, bu para ile merkezde 
vapılan Halkevinin inşaatına yardrın 
etmiş, Atatürk heykelini, cümhuriyet 
meydanını, çocuk basçesini, istasyon 
bulvarını, Ziraat nümune fidanlığını. 
kiiltür parkını vücude getirmiştir. 

Gerek merkezde, gerekse kaza ve 

nahiyelerde yapılan mekteplerde bu 
meyanda kültür faaliyetinin en canlı 
delillerindendir. Elazığ'da kız enstitü
sü, Atatürk mektebi, Hanköy ilk mek
tebi. Maden ilk mektebi, Bizmişin ilk 
mektebi, Kegenk maden ilk mektebi 
ikmal edilen eserlerdendir. İçme na • 
hiyesinde 38 bin liraya bir mektep bi
nası daha ihale edilmiştr. 

Ayrıca kısmi yardım olarak brçok 
köprü, yol, menfez işleri de başarıl -
dıktan başka Palu köprüsü inşaatı ve 
Sürsürü bataklığının kurutulması hu
susi idare büdçesinden temin edilen 
paralarla olmuştur. 

Yol faaliyeti arasında Elazığ - Ma
latya, Malatya ve Elazığ - Diyarbakır 

İzmir' de ihracat 
üzümlerinin rutubeti 
İzmir, (Hususi) - İktisat Vekaleti, 

ihraç edilecek çekirdeksiz kuru üzüm
lerin azami rütubet derecelerini tesbit 
etmiştir. Bazı ihracatçıların, üzümle -. 
rimizi ıslak denilebilecek bir derecede 
rütubetli vaziyette ihraç ettikleri gö -
rülmüştür. 

V ekaletin yeni tesbit ettiği esasa 
göre, 7, 8, 9 ve 17, 18 ve 19 nu
maralı standardlarla hususi tiplerin a
zamı rutubet dereceler yüzde 17 yi 
geçmiyecektir. 

10, 11, 12 ve 20, 21, 22 dereceli stan -
dardlarm rütubet derecesi de azami 
yüzde 16 olacaktir 

Bu nisbetlerden fazla rütubetli ü -
zümlerin ihracına müsaade edilmiye -
cektir. 

Burdnr~<la seçim hazırlıklan 
bitti 

Burdur, 8 a.a. - İntihap kanununa 
tevfikan esas defterlerini teftiş he -
yeti tetkik ve tahkik ederek işini bi
tinniştir. 

Tekirdağ'daki lıazırlıldar 
Tekirdağ, 8 a.a. - Saylav seçimi 

için vilayet merkez ve mülhakatında 
birinci müntehip defterleri hazırlan -
mış ve üç gündenberi teftiş heyetleri 
tarafından tetkikine başlanmıştır. 

Trabıon'da kar yağıyor 

Trabzon, 8 a.a. - Tatlı sonbahar 

havaları sona erdi. Hava birdenbire 

soğudu. Kar yağıyor. Fındık ve sair 

mahsulat bakımından endişede olan 
müstahsil ve rençberlerin yüzleri gül
dü. 

1\1uğla'da hidroelektrik 
tesisatına başlanıyor 

Muğla, 8 a.a. - Nafıa Vekaletinin 

tasdikine iktiran eden Muğla kasaba

sı hidroelektrik tesisatına başlamak 

üzere belediyeler bankasından 55 bin 
liralık istikraz akdi hakkında beledi

yece teşebbüsata girişilmiştir. 

ve istasyon caddelerinin parke haline 
getirilmesi de vardır. 

Kazaların halkevleri, belediye, has
tane gibi inşalarına da birçok yardım
lar yapılmıştır. 

Vilayetinde hazırlanmakta olan ye
ni sene büdçesine başarılacak birçok 
yeni işler için icap eden tahsisat ko -
nulmuştur. Vilayet, yakında toplana -
cak umumi meclise verilmek üzere büt 
çe üzerindeki tetkiklerini bitirmiştir. 
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SİVAS'TA ZİRAAT i~LERİ 

Yüz bin tane. hastalıklı meyva 
ağacı hastalıktan kurtarıldı 
Sıvas (Hususi) - Son yıllarda vilayet mıntakasmda umumi 

ziraatte gerek işleme tarzı ve gerekse istihsal bakımından bariz 
bir yükselme görülmektedir. 
Buğday mahsulü fiatı istikrar ka -

zanmış, çiftçi pazarda malını yok pa
hasına satmaktan kurtulmuş ve malı
nı değer fiyatla satmağa muvaffak ol 
muştur. Ziraat Bankasının yaptığı 
ikrazlarla çiftçi en müşkül anların -
da kuvetli bir istinat bulmuş, tohum 
ve çift hayvanatı tedarikinde dahi 
büyük yardım görmüştür. 

4.ifot.·rılık ı,e f idarıcılık: 
Zirai sahada ağaççılık ve fidancıh'k 

ciimhuriyet y.llarında viliiyetimizde 
ön safta gelen davalardan sayılmak -
tadır. Vilayet merkezinde tesis edi -
len 125 dönümlük meyveli meyvesiz 
fidanlık son senelerde buıada yetişen 
binlerce fidandan gerek şehrin mer
kezine ve gerek kazalara dağıtılmış
hr. Bundan başka her yıl ilkbaharda 
yapılan ağaç bayramlarında bölgemi
zin çıplak sahalarını ağaçlanmakta 

ehemiyetli rol oynamışt r. Ağacın e
konomi ve hayati ehemiyetini halkı
mız ve çiftçi anlamıştır. 

.U iicculelc işleri: 
Çiftçimizin tarlada bulunan ve mey

ve bahçeleri mahsullerine musallat o
lan tarla fareleri, haşarat ve tufeyli 
hastalıklarla her sene mevsimlerinde 
mücadele açılmış ve miicacteı ..... ıı,.. 
ri halka öğretilmiştir. B inlerce dö -
nüm hasılatın ziyaına sebebiyet veren 
bu muzır hayvan, haşerelerin önüne 
geçilmiştir. Bu kabil zararlı haşere
lerin ve hayvanların zuhurunda çift
çimiz oldukça uyanık davranmağa a
lışmış ve derhal vaziyeti ziraat mü -

dürlüğüne haber vermeğe ba.şlamıt' 
tır. 

Arıcılık : 
Vilayet merkezinde fidanlığa mer· 

but ve şimdilik elli kovan alabilecek 
kadar fenni bir arı evi yaptırılmış ve 
damızlık olarak arı kovanı satın alın
mıştır. 

Bu damızlıklardan yaptırılan elli 
adet yüksek iklim yeni usul kovanla-
ra nakledileceği ve bu suretle ilimi· 
zin arıcılık sahasında fenni usullerle 
arr beslemek ve bal yetiştirmek husll'" 
sunda nümune teşkil edecektir. 

Mevı'<ıcılık: 
lİimizin Gürün, Divrik, Su~ehri, 

Şarkışla ve Koyulhisar kazalarında 
meyvecilik bir geçim vasıtasıdır. Ya· 
prlan tetkiklerde bu meyvelerin ç<>
ğunun hastahklı ve tırtıllı oldukları 
görülmüştür. 935 yılı mayısında vi .. 
!ayet merkezinde bu muzır haşaratla 
kati şekilde mücadele yapılması im
kanlarını elde etmek üzere bir müca
dele kursu açılmış meyvalı kazalardan 
ve bu işle iştigal edenlerden eleman· 
!ar getirtilerek kursa devam ettiril -
miştir. Mücadele malzemeleri temin 
edilmiştir. Bu yıl bu suretle temizle
nen muhtelif cins meyve ağaçlarının 
sayıet yüz bini geçmiştir. Bahçe sa
hiplerinın yc:ıp•lan son tetkiklerde bu 
iyi netice karşısında lıı>Aradele isleri· 
le önemli surette meşgul oıü .. ~lclan 
görülmüştür. Meyveli ağaçların ısla

hına göz önünde tutularak merkez 
fdanlığında bu ihtiyacı karşılamak ü
zere aşı kalemi yetiştirecek tertibat 
alınmış bulunmaktadır. 

Manisa Halkevinde çeşitli 
sahalarda çahşıhyor 

Manisa Halkevi binası ve Halkevi temsil kolu ''Kör" piyesinde 

Manisa (Hususi) - Halkevi her hafta muhtelif mevzular üze
rinde konferanslar tertip etmektedir. Son altı ay içinde Namık 
Kemal, Mehmet Akif, Recaizade Ekrem'e edebiyat geceleri tahsis 
edilmiştir. 

Fuar tenzilôtı 
Halkevinin temsil kolu da çalışma -ı 

larını arttırmıştır. Bu hafta Vedat 1 
Nedim Tör'ün Kör piyesi temsil e -
dilmiş ve muhitte büyük bir alaka u

yandırmıştır. Bu piyes bayramın ü -
çüncü günü lzmir'de de gösterilmiş -

İzmir, (Hususi) - Fuar komitesi, 
939 fuarı için muhtelif ecnebi şirket
lerine müracaatla fuar münasebetiyle 
lzmir'e gelecek olanlarla getirilecek 
eşya için tenzilat yapılmasını istemiş
ti. Servici Martimi Romani, yolcu nav-
1 unlarmda yüzde otuz tenzilat yapaca
ğını bildirmiştir. 

tir. Dedikodu mikrobunun bir aile yu
vasını harap edişini tasvir eden bu pi
yes bölgemiz kaza ve köylerinde de 
gösterilecektir. 

Halkevi sosyal yardım şubesi de 

bayram münasebetiyle 573 fakir aile -

ye yardımda bulunmuştur. 

Halkevi dispanserinde vazife alan 
doktor}ar da feragatle çalışmakta, fa
kir hastaları muayene ve tedavi et -

mektedirler. Bu hastaların ilaçlarım 

halkevi temin etmektedir. - ö Kaya 

Menemen ovası~ın 
sulanması 

Menemen, (Hususi) - Menemen o
vasının sulanması için müteahhitler 
faaliyete geçmişlerdir. Evela su depo
larının inşasına başlanmıştır. 
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Kadınlar 
• • a 1 ne ı 

Bu güzel film, meşhur fransız mu
harrirlerinden Francis Carco'nun, 
bizzat yaptığı tetkiklerden sonra yaz
dığı bir eserden alınmıştır. Yani, tam 
manasiyle hayattan alınma bir eser ... 

Filmin bir hususi'~eti de, muharri
rin bunda - uzun ısrarlardan sonra -
rol almrş bulunmasıdır. 

Yukarda ve solda: baş rolde bulu -
nan Viviane Romance'ın iki güzel 
pozu. 

Sağda: muharrirUkten sonra aktör
lüğe başlıyan Francis Carco. 

ir * .. 

Bir fil min etrafında 
kopan fırtına ... 

Son günlerde 
Fransa'da ameri -
kan film imalatçı
ları aleyhinde bir 

11Süveyş11 filminde tarihi 
haki kati er tahrif edi imiş! 

cereyan var, mu -
harrirler, bunların tarihi hakikatle~ müracaatla filmin Fransa' da göste
re hiç riayet etmediklerini, birçok rilmesinin menedilmesini istemi~tir. 

~akaları filmin icabına göre tahrif Bu talebin sebebi gayet basittir; 
ettirdiklerini söyliyerek acı acı şika- filmde imparatoriçe Ferdinand dö 
yet ediyorlar. Leseps'le baygm bakışlar teati et-

Şimdi de, Foka şirketinin yaptırdı- mektedir. Öyle baygın bakı~lar ki, 
ğı ''Süveyş,, filmi etrafında bir fırtı- biraz sonra teati olunacak "şeyler,, 
na kopmuştur. Süveyt üzerinde esa- hakkın•da hiç bir şüphe bıraknıa
aen İtalya, siyasi bir fırtınanın kop - maktadır. 
nıasına sebep olınuştu. Fransa'da 
kopan fırtınaya İı;e, gene tarihi ha -
kikatlerin tahrif edilmesi sebep ol
muştur. 

Bu filmin ha§ rollerini üçüncü 
Napoloyn, karısı imparatoriçe Jjeni 
ve Süveyş kanalını açan mühendis 
Ferdinand dö Leseps yapmaktadır
lar. Fırtına da bu son iki "kahra
man,, yüzünden kopmu§tur. 

llk olarak, İspanyol asilza•delerin
den B. İllan Alvarez de Toledo ha
rekete geçmiştir. İmparatoriçe Öje
ni'nin mensup olduğu Montijo ailesi
nin efradından olan ve imparatoriçe 

kendisinin büyük halası bulunan bu 
zat, Franaa'da Seine mahkemesine 

Y a]nız filmin senaryosunu yapan 
amerikan muharriri, mühim bir nok
tayı unutmuştur: çünkü imparatori
çe Öjeni 1869 da Süveyt'e gittiği za
man dö Leseps 64 ya§ında idi. Hal

buki filmdeki artistin ya§ı azami o

tuzdur. 

Diğer taraftan dö Leseps'in oğlu 
da gazetelerde makaleler netrede
rek,, babasının hatırasına sürülen le
kenin temizlenmesini İstemektedir. 
Franu.'da itler bu merkezdedir ve 
filmin menolunması hakkında henüz 
bir karar verilmiş değildir. Yalnız 

Mısır hükümeti, filmi pek "zırva,, 

bularak, bunun Mısır'da gösterilme

sini yasak etmittir. 

•· 

POfTA.fl 
Clark Gab/e nihayet karısını boşıya

bilmiştir. Şimdi, ötedenberi birlik
te yaşadığı Carolc Lombard'la res
men evlenerek vaziyetini "meşru" 
bir şekle sokacaktır . 

• Robert Taylor da Barbara Stanwyck'
le vaziyetini "meşrulaştırmağa" ça
lışıyor. Fakat mukavelesi, kendisi
nin evlenmesini menetmektedir. O
nun için biraz daha beklemesi la
zım! 

• 
Annabella da ]can Murat'dan ayrıldı. 

Şimdi Hollivud'un dedikoducuları, 
Annabella ile Tyrone Power'in va -
ziyetlerini meşru bir şekle ne za -
man sokacaklarını soruşturuyorlar . 

• Almanya'nrn film endüstrisi Führer'i 
olan Leni Riefenstahl Amerika'ya 
gitmiş, fakat pek soğuk karşılan
mıştı. Artist şimdi Fransa'ya ge
lerek birkaç konferans vermiştir. ' 

• Leni Riefenstahl'in Dr. Göbbels'le 
pek iyi geçinemediğini söyliyenler 
var. Bir rivayete göre de artist 
tekrar Amerika'ya dönerek bfr 
film şirketiyle angajman yapacak-

' 

~· tır. 

Jelatin ıerit 
Yerine 

Madeni şerit 
Holivuddan gelen haberler, bu· 

gün kullanılmakta olan jelatin kor
delaların yerine filmlerin madeni şe 
ritlere almacağını göstermektedir. 

Jelatin filmlerin yerine madeni 
filmler kullanılması bir nazariye de
ğil, tecrübe edilmi§ ve çok iyi netice
ler vermiı bir hakikattir. 

Film teknisiyenlerinin fikirlerine 
göre madeni şeritlere alman filmler 
şu faideleri temin edecektir: Bu film 
lerde artık diğer filmlerde olduğu gİ 
bi yanma tehlikesi olmıyacaktır. Son 
ra, şeritler daralmıyacaktır. Malıim-
durki bugünkü filmler zamanla mü
him derecede enlerinden ve boyla • 
rmdan kaybederler. Madeni şeritler 
bu noksanlığı da tamamlamıf ola -
caktır. Bundan ba§ka yeni filmlerin 
bir faidesi daha olacaktır. İstenildi • 
ği derecede küçük fotoğraf alınağa 
müsait olacaktır. 

Madeni filmlerin tercih sebeple -
rinden en mühimmi ise, bu teritler 
renkli filmlere son derece müsait ola
caktır. Madeni filmler dayanıklık 
itibariyle de bugünkü jelatin korde -
lalarla kıyas dahi edilmiyecek mü • 
kemmeliyettedir. 

Bugünkü filmler yirmi beş sene • 
den daha fazla dayanmadığı halde 
diğerleri seneler ve asırlarla bir hu· 
dut tayin edilemiyecek derecede da
yanıklı olacaktır. 

• Sinema artistlerinden Annabe/la 
tayyareye son derece meraklıdır. 

Yıldız tayyaresine yanlız başına 

binerek her zaman Los Angeles -
den Nevyork'a gider gelir. 

Annabella, Nevyıork'la Los A..ugeles 
arasındaki Kayen adasrnda şehre 

inerek bir mola v~rdikten sonra 
tekrar havalanrr. Bu molalar çok 
kısa olmakla beraber çok ta ente -
resandır . 

• Her nedense Hollivud'da şık resto· 
ranların hiç birisi tutunama.makta
dır. Şimdi Earl Csrrol bu :jehirde 
mükellef bir lokanta açmıştır. 

Darryll Zaruck ve ]ack Warner 
gibi büyük film imalatçıları bu lo
kantaya, biner dolar mukabilinde 
"kaydı hayat" şartiyle, müşteri ya
zılmışlardır. Earl Carrol kolay if
las edeceğe benzemiyor!. 

ivan Mosjukin'in 
hazin ölümü 

lvan Mosjukin, sessiz film zama
nında çok sevilen, meşhur bir ar -
tisttı. ~eyirciler onu rus olarak ta -
nırlarsa da, annesi, polonyalı oldu ~ 
ğunu iddia ediyor. 

Sesli filmin başlangıç devresi 
bir çok artistler için güç bir imtihan 
olmuştu. Mosjukin de bu güçlük -
lerden uzak kalmadı. Nihayet Hol -
livud'a gitmiye karar verdi. 

Orada çevirdiği ilk dram, halkın 
kahkahalariyle karşılaştı. Çünkü a -
merikalılar, Mosjukin'i gene o de -
virde meşhur olan komik Zigoto'ya 
benzetmişlerdi 1 

Bunun üzerine Mosjukin burnu
nun biçimini değiştirmek için bedii 
bir ameliyat geçirdi. Fakat iş işten 
geçmişti. Bu sefer de, Avrupa'ya 
dönünce eski şöhretini kaybetti. 

lvan Mosjukin son günlerini 
mahrumiyet ve yalnızlık için geçir
di. Sinema yıldızı olmıya can atan 
erkek veya kız, bir çok gençler için 
ibret alınacak bir hikaye ! 

Aslen İsveçli olan ve §İmdi Almanya'da film çevirmekte bulunan 
ZaTah Leander, yalnız sanat kudreti ile değil, sesinin güzelliği ile de 
bütün dünya seyircilerini teshir ediyor. İsveç az fakat uz artistler ye
tİ§tİren bir memlekettir: Greta Garbo'yu hatırlamamak kabil mi? 

İnsanlık tarihini 
adım adım takip eden 

sanat : S İ N EM A 
A ş~n, h:::: İisk"~~d"~:.b .. ~~l·;~ .. ~~~~:.~l·~ .. ~:l~::·~:·~~~;:"~d·~~~~"::·~:;~~:ı 
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ı e u unan mı yon arca msan an mürekkep 

ksevtgı, ~hut~m, ~e - !kitlelerin müşterek taraflarını bulmak ve on-ı 
a , ı ıras, se- tl h . . • 

vinç , keder, kor- i arı ep.b~r.~~n, mıl.lı g~ru~, ~şk, güzelli~e hay-
ku, istikrah, tak- i!.~~.' ... ı,r,~~!~!. takdır, ~ı~kıı~lık ve zuhimdenj 

dir ... Bütün bu unsurlar insanla bera-fn~fr~~ gıbı hıs ve hey~anlarlal 
ber yer yüzüne gelmiş insanla bera-Jguldur~~k, • k.eder.le~dır~ek ve1 
ber devam edip gidecektir. işte sine-ı•her an ıçm smırlerını ve vıcdan-ı 
malar bütün insanlarca müşterek o- larını gıcıklayıp meşgul etmek-İ 
lan bu unsurları cemiyetin bağrından tir. 1 
söker ya bunları biribirlerinin müey_ .................. - ........................ ,_ 
yidi halinde uzaklaştırarak, yahut da Hali hazır muharebe sahnelerinden, 
birisini ötekilerine galebe ettirerek bugün fiJan memlekette yapılan bü
beyaz perdeden gene cemiyete seyret- yük bayram, merasim, şenlik, şu bü
tirirlcr. yük adamın veya ~u me§hurun gün-

Sinemalar tarihte, efsanelerde ya- Tük hayatından, seyahatından, nut
~amış hiç bir büyük vakayı kaçırmaz- kundan, muvaffaki}-etinden bizi der

hal haberdar eder. 
lar. Adem - Havva maceralarından tu-
tunuz da, tufanlarrn, nıucİ7.elerin fev
kalbeşer kahramanlrklarrn hepsini, 
din kitaplarrndan, tarihlerden insan
lar arasında yaşıyan müşterek anane
lerden a/rrlar. Sinema mevzularını ta
rih boyunca uzayıp giden kah bütün 
milletlerin, kiih bir milletin hayat.rn
da dönüm noktası olan, unutulamıyan 
büyük vakalar teşkil eder. Memleket
lerin ve şehirlerin fethi, büyük yan
gınlar, volkan indifalarr, tuğyan/ar, 

zelzelelerle beşeriyette büyük tesir
leri olan tabii ve suni vaka/ar hep 
sienma mevzuudur. 

Fakat zannedilmesin ki sinema 
mevzuları yalnız tarihe dayanır. Ha
yır, zamanrmızrn sinema tekniği ve 
endüstrisi o kadar ilerlemiştir ki gü
nün en enteresan hfıdiselerini katiyen 
kaçırmazlar. 

Sinema mevzularını yalnrz maziye 
ve hatta bugünün vakslarına inhisar 
ettiremeyiz. Sinemalar istikbali de, 
muhayyel hayaumızı da bize seyret
tirirler. 

Mevzuları nereden bulurlar? 

8 ütün dünya tarihleri romanla-
11, macera eserleri, §İirleri ve 

nihayet bütün çeşit çeşit örf ve adet
lerle büyük hayat sahnesi.. Bunlar 
kim için duruyor. 

Karanlrk bir yerde di1şüncesi, sevi
yesi, yaşı, his ve karakteri, telakkisi, 
görüşü, duyuşu zevki ayrr yüzlerce 

insanı cansız ve düz bir perde üze
rinde saatlerce meşgul etmenin güç
lüğünü tasavvur ediniz. işte sinema

nın birinci gayesi bütün bu ayrı evsaf 
ve telakkide bulunan yüzlerce, on 
binlerce hatta milyonlarca insan kit
lelerinin müşterek taraflarrnr bul
mak ve onları hep birden ya bir tari-
4J hatıra ile, ya milli bir gururla, ya 
bütün insanlarda müşterek ve ezeli o
lan aşk, güzelliğe karşı hayranlık, i-
yiliğe karşı takdir, çirkinliğe ve zul
me karşı nefret, lıeybet ve dehşetlere 

karşı korku, acımak gibi his ve he
yecanlarla onları guldürmek, keder

lendirmek heyecanlandırmak ve her 
an için sinirlerini, vicdanlarını kam
çılamak ve meşgul etmektir. 

Yıldırım sürati ile biribirine doğru 
ilerliyen iki trenin çarpışmasınr, bir 
şehrin sokaklarrnda ateşten seller ak-

tığı, bir milletin harimi ismetine 
saldıran canavar bir ordunun nasil 

AL TIN! ... Bu sihirli kelimenin cazibesine kendisini kaptırma -
mış insan var mıdır? Şimdiye kadar binlerce kişi bir seraba eriş -
mek İster gibi altın peşinden koşmuş, fakat açlıktan ölmüştür. Yu
kardaki resim, "Altın harbi,, adlı filminde Olivia de Haviland ve 
George Brent'i gösteriyor. Fakat bunlar pek de açlıktan öleceğe 
benzemiyorlar! ..•• 

denize döküldüğünü, büyük bir buz 

dağına şiddetle çarpan bir vapurun 
ortasrndan nasıl ikiye ayrıldığrnı, bir 
insanın gözünü açar açmaz bir t .. ban
canrn siyah ağziylc karşı/aşırıca na
sıl afalladığını, yer yüzüniin sular al
tında kaldığım görmek istemiyen var 
mıdır? 
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Yurtta yeniden 158 Olotu~ ~aptınd~n sonr~ 
Halkevi açılacak Hükümet kıtalarının 

Genel Ba§kan Vekili Başvekil ve C. H. P. 

Dr. Refik Saydam 19 şubat pazar günü 

söyliyecek bu münasebetle bir nutuk 
(Başı linci sayfada) 

Denizli), Çığıl (Konya). Çoğu 

yon), Çumra (Konya), Darende (Mn
latya), Demirköy (Kırklareli), Der· 
bent (Konya), Derçine (Afyon), De· 
re (Konya), Derik (Mardin), Dofan
bey (Konya), Doğanhisar (Konya), 

DUmelli (Çankırı), Eğridir (İsparta), 
Emet (Kütahya), Ermenak (Konya), 
Fevzipa a (G. Antep), Gereli (Mar · 
din), Germencik (Aydın), Göksun 
(MaraJ), Gölköy (Ordu), Gölmarma· 
ra (Manisa), Gönen (Isparta), Gördes 
(Manisa)ı Görele (Giresun), G. Ha· 
cıköy (Amasya), Gilneydam (Deniz· 
li), GUrau (Bursa), GUrUn (Sıvas), 
Haçalar (Denizli), Havsa (Edirne), 
Havza (Samsun), Honaz (Denizli), 
Hopa (Çoruh), Horsunlu (Aydın), 
Ilgaz (Çankırı), Ilgın (Konya), lnce
hiaar (Afyon), Inönü (Bilecik), lpsa
la (Edirne), Kadıköy (Denizli), Kale 
(Denizli), Karacasu (Aydın), Kara. 
hallı (Kiltahya). Karamanlı (Bur
dur), Karapınar (Aydın), Karapınar 
(Konya), Karayaka (Tokat), Kaymak
çı (lz.mir), Kaynarca (Kırklareli), 

Keçiborlu (Isparta), Kelkit (Gümü· 
şane), Kılavuzlar (Aydın), Kırcasa· 
lih (Edirne), Kızılhisar (Denizli), 
Korkuteli (Antalya), Kozan (Sey
han), Kozlu (Zonguldak), Kula (Kon 
ya), U.dik (Samsun), Lice (D. Ba
kır), Manastır (Konya), Mandıra 

(Kırlareli), Mahmudiye (Eski ehir), 
Marmaris (Muğla), Mecitözu (Ço
rum), Mepavri (Rize), Mesudiye (Or
du), Midyat (Mardin), Muradiye 
(Manisa), Nizip (G. Antep), Of 
(Trabzon), Ortakarviran (Konya), 
Osmancık (Çorum), Osmaniye (Sey· 
h;ın), Pazar (Rize), Pazarcık (Bile· 
cik), Pehlivanköy (Kırklareli), Pı· 
narhisar (Kırklareli), Pirlcrkondu 
(Konya), Plümür (Tunceli), PUtürge 
(Malatya). Saiteli (Konya), Sargune 
(Trabzon), Sarayköy (Konya), San· 
köy (Manisa). Seydişehir (Konya), 
Sinir (Afyon), Soma (Manisa), Sul· 
tanhisar (Aydın), SücüllU (Isparta), 
Süller (Denizli), Silrilç (Urfa), Sür
mene (Trabzon), Şaphane (Kütahya), 
Şirvan (Gümüşane), Şirnak (Siirt), 
Şuhut (Afyon), Tavşanlı (KUtahya), 
Terme (Samsun), Tutak (Ağrı), Tuz
lukçu (Konya). Ulubey (Kütahya), 
UskUp (Kırklareli), Viranşehir (Ur· 
fa), Yayaköy (Manisa), Yenipazar 
(Aydın), Yenişehir (Bursa), Yeşilyu
va (Denizli), Yorma (Trabzon), Za· 
ra (Sıvaı), Zeyve (Denizli), Palu 
(Elazığ), Bayramiç (Çanakkale), Kc· 
mah (Erzincan), Kızılcabölük (De • 
nizli), Evlklcr (Denizli), Akdağma • 
deni (Yozgat), Boğazlıyan (Yozgat), 
Sorgun (Yozgat), Şile (İstanbul) , 

Uluborlu (Isparta), Sütçüler (Ispar· 
ta), Senirkent (lsparta). 

İnönü (ankın'nın 

fahri hemıeriliğini 

kabul buyurdular 
(Başı I inci sayfada) 

13. 12. 938 gUnü memlekctirnizde t . 
met lnönU gUnU olarak kutlanma ı ve 
Çankırı hemşehriliğinln }Qtf en kabul 
buyurulması temennisinin zatı devlet· 
]erine arzına belediyemiz meclisi bU • 
yük sürur içinde karar vermiştir. 

Bu mutlu vatifeyi ifa ederek Çan· 
kırı halkının yiıksck şahsınıza ve aziz 
cumhuriyete candan baglılıkhırını tc· 
yit eyler ve sonsuz tazimlcrinılc eli· 
nizden operim. 

Çankm Bel~diye Reisi 
Rıfat Dolunay 

Gelen cevap a,:ığıdadır: 
Bay Hif at Dolunay 

Bcİcdiye Reisi 
Çankırı 

C. Belediye meclisinin fahri hem· 
ıehrilik hakkında vcrdıl§İ karardan ve 
Çankırı'yı ilk ziyareti muna ebetiyle 
de gösterdikleri yüksek duygulardan 
çok mUtehas is olnrak Çankırının ça· 
Iıtkan halkına selaml2rının ibHlğını 

emir buyurmu~lardır. 

Rcisicümhur Unıumi Katibi 

B. Speıyal Rafa mukavelesini 
imzalıyor 

İstanbul Tramvay 
ve Tünel Sirketleri ... 

alındı 
(Başı ı incı sayfada) 

senelik ihtilfifa nihayet verdi. Bu 
memleket hakkında ve bu memleketi 
bu hale getirmiş olanlara karşı hay. 
ranlığımın ne derece yilksek olduğu· 
nu bilirsiniz. 

TUrkiye'nin sulh yolundaki siyase· 
ti Belçika'nın sulh yolundaki siyase
tinin aynıdır. Öyle zannediyorum ki 
bütün vatandaşlarınız bilhassa lstan· 
bullular büyilk bir sevinçle bugün bu 
mukavelenin imzalandığını anlıya· 

caklar ve herhalde Bay Vekili tebrik 
edeceklerdir. Şahsıma tealluk eden 
hususi bir ümit izhar edeceğim ki o 
da imzaladığımız mukavelelerin tat· 
bikatının her iki taraf için de fayda
lı olmasıdır. 
Sayın vekile temin ederim ki ben

de bıraktığı samimi hatırayı daima 
muhafaza edeceğim.., 

jU Ü buytuı mu kcıı·clcsi ni n 
esalfları 

B. Ali Çetinkaya bundan sonra Ra
!8 esasları hakkında bir muharrlrimi· 
ze unları söylemiştir: 
"- Tünel şirketini ihtilôflı vergi 

borçlarından ibra ettik. Buna muka· 
bil, şirket Değirmenciyan ve Hayn • 
man hanlariyle lzzetpaşa hanını hü • 
kümete devretti. Bunlardan lzzetpa • 
şa hanı Lazaro Franko'ya satılmış ol
duğundan şirket bu hanın satış bede
lini hilkümete iade edecektir. Değir
menciyan hanı Sariye §İrkctinin, 

Haynman hanı da bu grupun elinde 
bulunmaktadır. Bu suretle tilnelln 
satı§ bedeli olan 175 bin lira içinde 
dahil olmak Uzere bu Uç hanı billibe· 
del almak hususunda sonradan muta· 
bık kalmış bulunuyoruz. 

Yeni alınan iki tirketln elektrik i
daresinde olduğu gibi lıet ıene müd
detle Nafıa Vekaleti tarafından ida· 
re edilmesini, senelik taksitlerin hü
kümetin kefaleti altında bulunması 
ve isletmenin tanzim ve ıslahı bakı· 
mından zaruri gördük. Esasen Istan
bul belediyesi de bu hususta yani 
tramvay ve tünel şirketlerinin, muay· 
yen bir müdôet için Nafıa Vekfileti 
tarafından idare edilmesi merkezin -
dedir. Tramvay ve tüneli beş sene 
zarfında tertemiz ve İstanbul icin fe
yizli iki varidat menbaı olar k ~hazır· 
lar ve bu halde lstanbul belediyesine 
devre muvaffak olursak bahtiyarlık 
duyacağız. Takdir edeniniz ki uzun 
zaman ecnebi imtiyazı altında kalmı~ 
olan bu mUe11eıelerin, genit vesaiti 
olan Naf·a Vckllcti tarafından tan· 
zim edilmesini yukarda da söyledi. 
ğim gibi bir zaruret tellkki etmekte
yiz. Nafıa Vek6leti bUtUn vasıtaları. 
nı kullanarak tanzim ctmeğe çah1a. 
cıktır ... 

'u/w J' chilimizin ziya/eti 
B. Çetinknya ve şirket mUme11llle

riyle beraber Nafıa Vekfl.letl mUste
ştırı B. Naki Köstem, imtiyazlı tirket
ler umum mUdUrU B. Emin, Vekfilet 
idari milgavirl B. Rilchan ve diğer ve· 
klletler ileri gelenlerinin bulunduğu 
imza merasimi geç vakte kadar devam 
etmiştir. Nafıa Vekilimiz B. Ali Çe
tinkaya gece gar gazinosunda, misa· 
fir murahhular §Creflne bir ziyafet 
vermittir. 

B. Spesiyal'in başkanlığındaki ir • 
ket murahhasları bu aktamki trenle 
Belçika'ya dönmek üzere lstanbula' 
hareket edeceklerdiııır , 

rical hatları kesildi 
Londra, 
resmen 

Paris Burgos hükümetini 
tanı mağa hazırlanıyorlar 

Bir taraftan da sulh teşebbüsleri yapılıyor 

(Başı 1 inci sayfada) Burgos'ta General Franko ile, Paris ve 
çin dağ yollarından başka geçecek Burgos araeında diplomatik mUnase • 
yerleri kalmamıştır. betlerin reımen başlamaıu şartlarını 

Diğer tarftan Seodürgel mıntaka· tesbit eylfooecektir. 
sında cephe tamamiyle değişmiştir. B. Lcon Berard'ın fikrfoe göre, Bur 
Nasyonalistler Segre'nin müntehasın· gos hUkUmetinln yakın bir zamanda 
daki bütün vadi boyunca ilerlemekte· hukukan tanınması Hizımdır. B. Lcon 
dir. Berard, hariciye nazırı general Yorda· 

Olot'un i~galinden sonra mühim na'dan, na yonaliıtlerin ileri hareket
bir şehir olan Ripoll da işgal edil· ı Jeri dolayısiyle italyan askerlerinin 
miştir. franıız hududu civarında bulunmaları-

Fran /w kıwları j rtmsı::; na mani olmak Uzere İtalyan kıtaları· 
nın Katalonya cephesinden geri alın· 

luulmlu!!da . . ması kararını almıştır. Bu, hariçten 
Perthus 8 a.a. - Cumhurıyetçı mu ~ İ . .. ' .. . yapılan yardımlara ragmen, spanya • 

harıp cuzutamların ılk elemanları ta l ' t'k · t'kl"I' · 'd t .. d nın m po ı ı ıs ı u mı ı ame e • 
fransız hududuna dun saat 16 a gel· k • t' B , "'Ukr--. l"'h . . . . f me 11 ıyen urgos un • un vesa a a 
mışlerdır. Daha evelkı glinler zar ın· k i · 'Ik t ll' 'di B varma azm nın ı ece ııı r. un· 
d~ .hududa gelen~e~, ~~rabinyerlerle dan da anlaııldı~ı veçhile yakında bi
sıvıl mu~afızla~ ıdı. Dun hudud~ ~e- teceği katt ıurette tahmin edilen dahi· 
l~nler, cu.mhur~yet. 0.rd~sunun bı.rın · li harbin nihayete ermesi Uzerine itnl
cı tank Jıvası ıle ıkıncı zırhlı lıvası an askerleri hpanya'dan ihraç edile
olup beraberlerinde ihtimamla belir- yektir 
siz bir hale konulmuş olan muazzam c . .' .. • • 
kamyonlar bulunuyordu. llukunıctçılerle f rmıkıstler 

Son gelen askerler de ilk mülteci· arcumıda miizakcre nıi? 
!er gibi fütur ala imi yok idi. B. del Harbin, çabuk surette nihayetlen· 
Vayo'yu şu sözlerle seHimlamışlar • mcai için araya giren bazı eşhas vası
dır: "- Merkezi mm takada galebe tasiyle Franko genel kurmayile Mi ya· 
çalacağız.,, ka genel kurmayı arasında mUzakere· 

f'rcınstı' va getirilen luırp ler yapılmakta olduğu tahmin edil· 
~ • mektedir. Barselon'un dUşmesinden ve 
mcıl:if•nwsı .. Katalonya'nnı kaybedilmesinden son • 

Cenevre, 8 a.a. - lspanyol cumhu· l . . U · · . . d 1 . • . .. ra, spanya cilmhurıyetçı hUk metının 
rıyetçı or usu ma zemesının en mu· . . fl ld ~ d . F , otorıtesı zayı amıg o ugun an gene· 
Him kısmı, ahıl yolundan ransa ya 1 M' k h 1 h t rı u . . ra ıya a a en mu asım ara a m • 
gelmektedır. DUn gece, buraya altmış k d bil k b' i t g' 1• . . ğ za en. e e ece ır vaz ye e ırm • 
vagon dahılinde mııhtelıf toplar, a ır t' D'ğ t ft 't 1 a nUfuzu yal . ··r kl '"h' 'kt ır. ı er ara an, ı a y n 
makı~~lı tu ~ ~r ve mu ım mı ar· nu: falanjist mahfillerde kendini gös-
da obus ge~mıştır. . . . termektedir. Halbuki, nasyonalist ku· 

Cerbere ıstasyonunda talılıye ıçı~ mandanlar ve zimamdarlnr totaliter 
bekliycn 200 kadar harp malzemesı sistemden ziyade kıralhk aistcminc 
vagonu vardır. mütemayil bulunmaktadırlar. 

J'ulnnsi~·a bombardın'1m e,dil<li Uülteciler oo lıarp nwlzemcsi 
Valensıya, 8 a.a. - Sekız Savoya ' • 

tayyaresi limanı ve Krao mahallesini lwkkuula~ı tt;,nıaılar 
bombardıman etmiıtlr. B. Leon Berard la iorUten mebus -
Şimdiye kadar 8ğrenildlğine göre ların al~ığı bu intlbalard~ bat1ca bil -

altı kişi ölmüş ve ıı kişi yaralanmış· dirildiğıne göre, qağı Pırene fiyan il· 
zaaı fransız topraklarında İspanya 

tır. 

Jlrwıkistler miiltecileri mit -
ralyiiz <lteşirıe tuttular 

Tour de Carol, 8 a.a. - "Havas a • 
jansından": Frankiıtlcrin üç tayya· 
reıi saat 11,SO da hava taarruzlarına 
karşı müdafaa vesaitinden mahrum 
olan Puigcerda şehri üzerinde uç· 
muşlardır. Taıyyareler, çok aşağıdan 
uçmuşlar ve şehrin mahrecindeki yol· 
lar üzerinde bulunan kafileleri uzun 
müddet mitralyöz ateşine tutmu lar· 
dır. Yaralananların ve 8lcnlerin mik· 
tarı malftm değildir. 

lspuııyol miilıeclcri için 
ıaluıisllt 

Paris, 8 a.a. - Jur gazete i yazıyor: 
Seine departmanı umumi meclisi di· 

vnnı, ispanyol mültecileri i~in bir mil
yon frank tahsise keseriyetle karar 
vermiştir. Bu ekseriyeti sol cenah d
zaları teşkil etmektedir. 

Frmılw tmınf ma !Wçcrı militıl,,,. 
Tuluz, 8 a.a. - Fransız toprakları· 

na iltica eden ve Franko tarafına geç
mek istiyen 1235 kişilik bir milis ku
vcti Hendayc'yc sevkolunmuştur. 

Puigcerda'dan kadın ve çocuk ol • 
mak üzere iki bin mültecinin ve Livia· 
dan tla yirmi altıncı fırkanın tour de 
Carol'a gelmesi bekleniyor. 

n. Rerard Parilt te 
Pariı, 8 a.n. - B. Bonne, lıpanya • 

dan dönen B. Leon Berard'ı kabul et -
mittir. B. Bcrard müteakiben B. Da· 
Iadiye tarafından kabul edilmlıtir. 

B. Bcrard, gazetecilere beyanatt:ı 
bulunarak frankist makamları nezdin· 
de görmUş olduğu iyi kabulden çok 
memnun olduğunu beyan etmittlr. Mu 
maileyh, ifa etmit olduğu vazifenin 
netayici hakkında beyanatta bulun • 
maktan imtina eylemigtir. Bununla 
beraber B. Berard mUlteciler meaele • 
ıinin milaait bir ıurette lnki af et -
mekte olduğunu, çUnkU frankiıtlerin 
kadm, çocuk ve ihtiyarları kabule l · 
made bulunduklarını s6ylcımittir. Mi· 
llalere gelince, Burgoı hUkUmetinin 
evelA bir eleme ameliyesi yapmak ar
zuıunda olduğu zannedilmektedir. 

Burgos ve Paris arasında 
miinasebetle.,. kurulmxık 

Parlftmento koridorlarında B. Leon 
Berard ile görU en mebusların söyle • 
diklerine göre B. Leon Berard'ın ya • 
kında Burgos·a döneceği teyit olun -
maktadır. Aşağı Pirene ayan azası 

mUltecilcri ve askerlerinin bulunma • 
oından doğan muhtelif meselelere, 
kıymetli tablolarla aanat eserlerinin 
emniyet altına alınmasına ispanyol al
tını ile Franaa'ya terkedilen ıilahların 
aidiyeti meselelerine de hal suretleri 
hazırlamııtır. Bittabi bunlar için ala· 
kadar iki hUkümetin •iremanı lazım 
gelmektedir. Şiındlllk kadınların, 90· 
cukların ve ihtlyarların kayıtsıı ve 
şartsız geri gönderilmesi kabul oluna
bilir. 

Umumi cıf 
MUlteci askerlere gelince, amme 

hukuku mUcrimlerinden gnyrısi hak • 
kında bir affı umumi ilan olunacaktır. 
Kıymetli tablolarla, sanat eserleri, mil 
!etler cemiyeti vasıtasiyle emniyet al
tına alınacaktır. Mültecilerin Fransa'
da iapi ve ibatesi masrafını ispanyol 
hilkUmeti Uzerine almaktadır. Bu mas
raf evela cümhuriyetçi ispanyol kıta -
!arı tarafından Franı;a'da tcrkedilen si 
!Ahların kıymetiyle ödenecektir. Eğer 
bu para kafi gelmezse başka tediye 
şartları nazarı dikkate alınacaktır. 

Bu suretle İspanyol altın ihtiyatları -
nın tam olarak Burgos'a iadesi kabul 
edilebilecektir. 

Müzakerelerin devamında yukarıda
ki keyfiyetler esas tutulmaktadır. 

f'ranlw ile lngiltt•rn arasında 
gifri;.§melf•r y<l/Jllı)·or 

Paris, 8 a.a. - Matbuat hülasaaı : 
Jur gazeteainc Londra'dan Pobers 

yazıyor : 
İngiliz mahfillerinde gösterilen 

fevkaliide ketumluğa ratTJnen ö rendi
ğimize göre, 48 saat tan beri Londra ile 
Burgos arasında hararetli görüş teati
si vuku bulmaktadır. Franko'nun, ya • 
bancı kıtaatın askeri harekatın hita • 
mını müteakip tahliye edileceğini ve 
Burgos hükümetinin bu hususta veri -
len emirlerin süratle ifasını kontrol e
deceğini tasrih ettiği blldirltnektedir. 
Keza Frankq. dahili harp neticesinrle 
lspanyol hakimiyetinin siyasi: veya as
kert anla nıalarla hiç bir surette tahdi
dine muvafakat C'tmiyeceğlnl teyit ey
lemiştir. 

Esasen, tspanya'nın imarı işine fran
sııı: - İngiliz ittiraki lüzumu daha gim
diden kendini hissettirmektedir. Al • 
dığımız malumata göre, ingiliz hükil -
meti, Uıpanyol hükümetinin resmen 
tanınmasını iki şarta bağlı bulunduru
yor: Yabancıların tamamen çekilmesi 

Franko kıtaları 

Minorka adasını 

lıgal edecekler 

9 - 2 - 1939 

Yeni 
Kamulaya 
doğru 

(Başı linci sayfada) 
lar, onu ancak daha kuvetlendir
meğe hizmet edecektir. 

Londra, 8 a.a. - 1 panyol cilmhu -
riy~~ilerinln elinde bulunmakta olan 
Minorko ada ı meselesi, deniz mahfil
lerini Jiddctle aliikadar etmektedir. 

Bu mahfiller, İtalyanların Minorko Dünya hadiselerinin seyir tar-
a.dasına yerleşmcmelerine bUyük bir zı karı11mda tehlike çanı çalan
ehemiyet atfetmektedirler. Mamafih, ların haksız oldukları inkar edi
aynı mahfiller, bu adanın ecnebi un - lemez. Sulhun tek inancası, mil
surlarının girmemesi hakkında Gene- letlerin bizzat kendi mükadde
ral Frank o tarafından teminat verilme ratlarını müdafaa edebilmele
si artiylc frankistlerin bu adayı işgal rinden ibaret kalmıttır. Zayıflar, 
etmelerinde bir mahzur görmemekte - ·dağınıklar birbirlerine kartı iti-
dirJer. ' madlarını kaybedenler, içinde 
Öğrenildiğine g6re, İngiltere hari- bulunduğumuz çetin buhranla

ciye nezareti ile Burgoı, Pariı ve 
cümhuriyctçi ispanyol hilkilmetleri rın kurbanları olmağa mahkum-
arasında bu menle hakkında esasen durlar. Yeni seçim, türk kudret 
milzakerelerc girişilmit olup bu mü- ve iradeainin, pek faydalı ve me
z:akerelerin neticelenmesi takdirinde sud tezahürü olacaktır. Böyle bir 
İngiltere, frankist kıtaatın adaya nak· tezahür, milli talihimiz bakımın
li için bir İngiliz harp gemisini Fran- dan olduğu kadar, beynelmilel 
ko'nun emrine amade kılmıya hazır - huzur ve barı§ davası için de ne 
dır. kadar kıymetli bir hadise teıkil 

f'ranko Minorka atla.tını 
işgal edecek 

Londra, 8 a.a. - İyi bir menbadan 
öğrenildiğine göre General Franko İn· 
giltere hilkilmetine Minorka adaaını 
i,gal etmek tasavvurunda olduğunu, 
yalnız bu ifgali mUnhaairan ispanyol 
kuvetleriyle yapacağını bildirmiştir. 

Bir İngiliz zırlılısı Minorkn'da 

Londra, 8 a.a. - İngiliz siyasi ma
hafilinden alınan malGmata göre, in -
giliz "Devanshire" kruvazörü Minor • 
ka adasının merkez olan Portmahon 
limanına gelmiştir. Bu kruvazör daha 
bugUn veya yarın adadan ayrılacaktır. 
Nereye gideceği de bilinmiyor. 

Ancak tngiltere'nin, cUmhuriyetçi • 
lerin elinde bulunan mezkur adaya 
kar ı frankocular tarafından hücum e
dilmesine mani olmak için iki taraf a· 
rasında tavassutta bulunduğu ve bir 
İngiliz harp gemisinin bu adaya bir 
Franko delegesi götüreceği hakkında
ki şayialarla şimdi ingiliz kruvazöril • 
nün oraya gitmiı olması arasında bir 
münasebet görUlmcktedir . 

ve .mülteciler meselesinin halli. 

fı'rcınko Fram a'ya müsait 
davranacak 

Jurnal, Sain Jeon de Luz'daki mu -
hnbirine B. Loon Berard tarafından ya
pılan beyanatı neşretmektedir : 

B. Berard demi tir ki : 

"- Franko hükümcti, Fransa'daki 
olup bitene ve düşüncelerimize iyice 
vakıftır ... 

B. Berard, İspanya'da ruh haletinin 
Fransa'ya müsait olduğu kanaatinde -
dir. Ve ı:ıunları iUive et.mittir : 

"- Dünya milletlerinin yaşadığı ih. 
t ilaf havası içinde fransız menfaati -
nin İspanya gibi halen çok ihtilahl 
olan yerlerde temsil edilmekte olduğu_ 
nu zannediyorum . ., 

lnµilterc iki t"raflu da tenuı8ta 
Londra, 8 a.a. - Kabine, bu sabah 

ki toplantısında, bilhassa İspanya me
selesi üzerinde görüşmüştür. 
Söylendiğine göre, nazırlar bu ba· 

histe verilen iki raporu tetkik etmit
lerdir. 

Bu ı~porlardan bir tanClii, naıoyona· 
list İspanyol makamlarının telakkile· 
ri hakkında hariciye nezareti garp 
Avrupa şefi Mouscyin raporudur. Bu 
tellikkilcr, dün aktam Franko'nun 
Londra'daki ajanı dilk de Albe tara
fından Mouneseye uzun uzadıya an
latılmıştır. 

İkinci raporda, B. Stephanson'un 
dUn akJam B. del Vayo ile yaptıfı gö 
rüşmeler hakkında Perpingnan'dan 
gönderdiği rapordu~ 

Sanıldığına göre B. Çemberlayn, 
lngilterenin ara bulma faaliyetini 
fazlalaştırması lehinde bulunmu~tur. 

8. Negrin 'irı sulh şartları 
B. Ncgrin'in sulh şartları üç tane· 

dir: Yabancıların ispanyadan dışarı 
çıkması, tethiJ ve mukabelel bilmisil 
yapılmaması, plebisit yapılması, 

Harbin nihayetlenmesini mllteaklp 
hemen yabancıların geri gönderilme
ıi bahıinde hemfikir olan Franko, bu 
teminatı, dük de Albe vasıtasiyel ye
niden Londra hükümeti nezdinde te
yit edilmi§tir. Tcthig ve mukebelei 
bilmlsil harekatı hakkında temin o. 
lunduğuna göre, Franko, ıiyaai değil 
fakat yalnız adi SÜrÜm)erden suçlu O• 

lanları mahkemeye vermeyi kabul e
decektir. Franko, yalnız plebisiti ka
tiyen reddeylemektedlr. 
Batı hUkUmet mahfillerine göre, 

mUzakereler umumiyetle sanıldığın. 
dan çok daha ilerlemiı bulunmakta· 
dır. Mamafih bu nikbin düşünceler 
henüz teyit edilmemektedir. 

edeceği söz götürmez. 

F. R. ATAYı 

Cümhuriyetçi 
İspanyol ricali 

arasında 

anlaşmazhk 
(.Jaşı 1 inci sayfada) 

Zannolunduğuna göre B. Azana, 
cilmhuriyetçi lspanya'nın muzaffer ol
mak için güvenmekte olduğu demok
rasilerin yardımına artık itimat ede -
miyeceği cihetle bu andan itibaren 
mücadeleye devamın faydasız olduğu 
kanaatindedir. Binaenaleyh reisicüm -
hur artık beyhude yere kan dökülme • 
meıi mUtaleasında bulunmaktadır. 

Hükümet.çiler halii mukave
mete devam azmindeler 

Londra, 8 a.a. - İspanya aefiri, 
cilmhuriyct hilkümetinin mümkün ol .. • 
duiu kadar yakın bir zamanda "Muka
vemeti sonuna kadar" idare etmek için 
Valanaiya'da ve yahut merkezi mın -
taka'nın diğer bir fChrlnde yerleı,cce -
lini beyan etmiftir. 

B. Negrin, ve nazırlar, mUltecikr 
meselesi Fransa hilkümetiyle halledi
lir edilmez merkezi mıntakaıya gide -
ceklerdir. 

B. del Vayo'nun beyanatı 
La Juneuera, 8 a.a. - B. Del Vayo, 

gazetecilere beyanatta bulunarak de -
miftir ki : 

11 
- Meımleketin: iradeıinin muhaa

saluı olan hUkUmet, sonuna kadar mü 
cadeleye devam etmiye karar vermlı -
tir. Merkezi mıntakada elimizde bu -
lunan vesait, mUcadeleyi aylarca ida -
me etmemize mUsaittir. Vaziyetin va
hametine rağmen en nihai neticeye i -
timadnnız vardtt, Zira bütiln millet 
bizi takip etmektedir. 

JUmlrid mii<ltıf<layn 
luızırlanıyor 

Madrid, 8 a.a. - Başvekil Negrin'in 
son beyanatı halkı hükümetin hare
keti hususuııda tatmin etmiştir. Mad -
rıd ıükllnctle müdafaa için çah~k -
tadır. Katalonya endüıtri merkezinin 
elden gitmesi üzerine ortaya çıkan 
meseleleri karşılamak için ica.bedcn 
tedbirlere tevesıti.ıl edilmiJtir. Madrid 
müdafii Sigismondo Casado, halka hi
taben bu yolda.bir beyanname neşret -
miştir. 

n. 1"cgrirı f'ramca'y" geldi 

Leperthus, l$ a.a. - İspanya hUkü -
meti cün"lhurreiai B. Ne&rin'in, yaban· 
cı general Yojo ve ıabık BarseJon as -
kari kumandanı oldugu halde, saat 
14.20 de buraya gelmiş ve ana cadde -
de kain 22 numaralı küçük eve inmiş· 
tir. 

B. Negrin adına, B. del Vayo a afı
daki beyanatta bulunmuştur : 
"- Başvekil, benden sizlere şunu 

söylememi rica etti: Kendisi Fransa 
topraklarına gelmiş bulunduğundan 

her tilr!U beyanattan tevakki edecek -
tir. Yalnız lıpanyol sivil halkına iı -
panyol ol"dusuna ve bizzat kendisine 
ve ispanyol hükümetine gösterilen ka
bulden dolayı fransız hükümctine ve 
Fransa•ya teşekkUr etmek istemekte -
dir ... 

Gazetecilerden biri, ba vekilin Va -
lcnsiyaya dönmek niyetinde olup ol -
maıdığını sorması üzerine B. Del Va
yo §U cevabı vermiştir : 
"- Bu ıuale ancak bizzat ba,vekil 

B. N~rin cevap verebilir.,. 

-
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Kıskanç lak 
1' azan : George Daunt Ç etJiren : F. Zahir T öriimkiiney 

Bu ıiıkiit artrk tahammül edilmez 
bir hal almıştı. Hiç olmazsa ihtiyacı 
olan şeyleri ytiksek sesle isteseydi. 
Bütün arzularmı eliyle yaptığı kesik 
itaretlerden anlamak lazımdı. 

Madam Malvik, kiracısının sesım 
yalnız bir defacık duymuştu. Kocası 
öldükten sonra geçim masraflarına 
yardımı olsun diye dört odalı apart
ınanının bir odasını kiraya vermeği 
~arlaştırmıştr. Gazetelerle yaptığı 
ılan Uzerine kiralık mobilye1i odası
nı görnıek için ilk müracaat eden a
dam bu oltnuştu. Kiracı, odayı gezdi
ği. zaman madam Malvik'in, kira ve 
Ba.tr §artlar hakkında söylediği sözle
ri kaşlarını çatarak dinlemiş ve kısa
ca §Öyle bir cevap vermi!jti: 

- Odayı tutup tutınıyacağmu ya
tın size yazacağım bir kartla bildiri
Zlitxı. 

Ertesi günü gönd~rdiği kartta oda
)l tutacağını bildirmit ve iki gün 
'<>nra da ta§ınmxştı. 

Madam Malvik, i'te o glindenberi 
kirac:ıaırun sesini bir daha duymamış-
b. 

Bu adam, tıpkı bir makine gibi idi. 
ller gün sabahleyin saat dokuzda ev
den çıkar, akşam yemeğinden sonra 
gece saat onda odasına dönerdi, ka
dın, merakından çıldıracaktı. Bütün 
gayretlerine rağmen kirac111ı hakkın
da en küçük bir malumat sahibi ola
~ştı. Nereye gidiyordu? Nerede 
Stllışıyordu? Ailesi ve akrabası yok 
llıuydu? Evde bulunmadığı bir sırada, 
ta.rdrobunu karıştırdı. İpekli iç ça
llıatırları, büyük bir intizamla asılı 
dt.ıl'an dört kat kostümü ağır kumaş.. 
~dan diktirilmiş, içlerinde Lon
dra•nın meşhur bir terzisinin etiket
leri vardı. Mali sıkıntısı olmadığı 
ttıuhakkaktı. Şu halde, yüzündeki de
tin keder çizgileri nedendi? Ya}lı 
gC$rünmUyordu. Saçlarında, henüz 
bir tek ak bile yoktu. Acaba hasta 
llU}"dı? 

Madam Malvik, meraktan çtldıra
talrtr. Bir sabah kiracmnın peşine 
dU~tü. Bir müddet takip etti. Adam
cağız lüb bir paatahanenin kapısın
dan içeri girdi. !{adın yirmi dakika 
kadar bekledi. Klracııı, pastahaneden 
Çıktı. Biraz ileride bir taksiye atla· 
dı. Madam Malvik, hemen pastaha • 
neye daldı. Kiracıaı hakkında tahki
lcat yaptı. Fakat, oradan da fazla bir 
ICY öğrenemedi. Umitsiz bir halde 
evine döndü. 
'M~ Malvik. bir sabah kiracm

nı odaıında ölü olarak buldu. Doktor, 
ölümUn kalp sektesinden ileri geldi
iini söyledi. Zabıta memurları yap
tıkları ara~tırma neticesinde, a-Oamrn 
cüzdanında bulunan paranın cenaze
ıini mükellef bir şekilde kaldımıağa 
k!fi geleceğini anladrlar. 

Madam Ma1vik, lciracmnın Lon· 
dra'ya Bristo1'dcn gelmiıt olduğunu 
zabıta tahkikatından öğrenmiıtti. 
Bristol belediye reisine bir telgraf 
çekerek öltitn h!discıinl bildirdi. 

Zavallı kiracı, o geceyi ıene ken
di odasında geçirecekti. Madam Mal-

cu . i bü ük 

halde kendi odasına çekildi. 

*** 
· Gece yarısına doğru sokak kap16t-

nın zili hızlı, hızh çalınıyordu. Ma
dam Malvik, yatağından fırladı. Ü~ 
tüne sabahlığını alarak koştu. Kapıyı 
açtı. Siyah1ara bürünmüş matemli iki 
kadınla karşılaştı. Biri oldukça yaş
lı bir kadındı. Diğeri ise ancak otuz 
yaşlarında kadar vardı. Yaşlı kadın 
selam bile vermeden sordu: 

- Nerede? 
Bu dakikada, ölünün yattığı oda

nın kapısı, ihtimal hava cereyanının 
tesiriyle kendi kendine açıldı. !ki 
mumun tiıtrek .ziyası altuııda ölünün 
sol,un yüzü görünüyordu. Matem el
biseli iki kadın odaya girdiler. Ma
dam Malvik, oda kapısının eşiğinde 
durdu. Berikiler onun mevcudiyetiy
le biç alakadar görünmüyorlardı. Ağ
lamıyorlardı. Yaşlreası her halde an
nesiydi. Tıpkr oğluna benziyordu. 
Genci, ölünün önünde diz çöktü. Eli
ni tuttu. Dudaklarına götürerek üze
rine kapandı. Yaşlı kadın bir solukta 
sıçradı. Genç kadını kolundan tuta
rak hınıla çekti. Nefretle dolu, boğuk 
bir sesle haykırdı: 

- Bırak! ... Dokunma ona! .. O, be
nim oğlumdur!.. Hala mı aramıza gir
mek istiyorsun!... 

Genç kadın itiraz etti: 
- Ayıp değil mi? .. Zavallı bu hal

de yatarken başı ucunda münakaşa e
diyorsun!... Daha neyi kıskanıyor 
sun? .. 

Yaşlı kadın, israrla gelininin ko
lundan çekiyordu: 
-Anlamıyor musun? .. Senin onun

la hiç bir alakan yoktur! .. O, yalnız 
ve yalnız benimdir. Seni buraya mec
buriyet tahtında getirdim. Yoksa, a. 
leyhimde yapmadığın dedikodu kal· 
mıyacaktı. Fakat, şimdi de aramıza 
girmene katiyen müsaade edemem. .. 

Gf!nç kadın, inliyerek cevap verdi : 
- Onu, een öldürdün... Hayatını 

zehirledin ... Evinden, yuvasından ka-
çırdın... . 

Yaşlı kadın öfkeyle bağırdı: 
- Yalan sl:Sylilyorsun ! .. Ben oğlu

mu dünyada her şeyin fevkinde se
verdim ... Zavallı yavrum, işitiyor mu
sun bu alçak kadın bana neler söy· 
lüyor ... 

Genç kadın, gözlerinden süıUlen 
yaşları küçük mendiliyle sildi. Te.k
rar kocasının üstüne kapandı. Kesık, 
keeik söyledi: 

- Kıskançlığından ne yapacağını 
şa§ırdın ... Kaç defa yüzüme karşı hay
kırdın ... Oğlumu benden çaldın, onu 
sana brrakmıyacağım diye ... Nihayet, 
aleyhimde en feci iftirayı uydurdun .. 
Oğlunu fitledin ... Onu, evinden, yu
vasından uzaklaştırdın ... Böyle kira 
odalarında yalnız başına dünyaya 
gözlerini kapamağa sebep oldun ... 
Yaşlı kadın, gazapla genç kadını 

saçlarından yakaladı: 
- Vay utanmaz vay, diye bağırdı. 

Demek ben yalan söylüyorum ha. 
lvan'la, ona ihanet etmedin mi? ... 

Genç kadın, ruhunun bütün galeya
niyle isyan etti: 

NöBETÇlE~ZANELER 
Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Belgrad toplantısının man~sı 
X Londra - İngiliz kabinesi haf

talık toplantısını yapmıştır. Bu top -
lantıda yeni milli müdafaa nazırı 

Lord Chatfield de ilk defa olarak ha
zır bulunmuştur. : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sebat ve Yeni&ehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın hibarı: (1521). - Telefon miira

racaat. §ehir: (1023-1024). - Şehirlera
rası: (234-1-2342). - Elektrik ve Hava
gazı arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şeh.r anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa· 
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci· 
varı: (2806-3259). - Yeni11ehir, Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzba§ı. 
Güven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333), - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve :;on seferleri 
Ulu~ M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 
Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Keçiören'e 
Kec;iören'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

7.25 
7.10 
6.30 
7.00 
6.00 
6.30 
6.30 
7.00 

23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.30 
21.00 
21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. iabl.ra 7 .00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.15 7 .00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.4-5 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 -.-

U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
be§ dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 
U. Meydam'yle Yenişehir. Bakanlık· 
lar. Cebeci, Saınanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki· 
katla; s~at 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada · saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey· 
danı'na dönüşleri sinemaların daiılış 
saatlerine tabidirler. 

·Posta Saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaııa'ya : Her &abah 8.20, Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per: 
§embe. Cumartesı 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayae· 
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hat ı : H gün 9.35 
Zonguldak battı : Hergün 15.00 

OLUŞ 

llk çıktığı gtinden itibaren, Anka
ra'da münte§ir fikir ve sanat mecmu
aları arasında hu&usi bir yer edinmi~ 
olan Oluş'un, altıncı sayısı da değerli 
yazıları ihtiva etmektedir. Halil Ve· 
dat Fıratlı kitap hakkında bir~aç sa· 
yıdanberi devam etmekte oldugu t:t
kik yazılarına, Mustafa Nihat Öz-un 
tiirk edebiyatında münakaşalar baş
lıklı makalelerine bu sayıda da devam 
etmektedirler. Kemalettin Kamu'noun 
Güz isimli şiiri her şiiri gibi güzel· 
dir. Bedrettin Tuncel bazı tercüme
ler hakkında unvaniyle yapmakta ol· 
duğu tetkilıdere bu sefer de E~g~nie 
Grandet tercümesini mevzu ıttıhaz 
etmektedir. Ahmet Kudsi Tecer'in 
Yol ve Ahmet Hamdi Tanpxnar'm 
Şiir ismindeki eserleri dikkate layık· 
tır. Sebahattin Ali'nin Asfalt yol'u 
ve N. Ş. Kösemihal'm Protagoras t~r
cümesi Oluş'un son sayısını zengın
leştiren yazılardandır. 

Filistin konferansı 
aksamağa başladı 

Londra, 8 a.a. - B. Malkolm Mak • 
donald mutedil denilen Filistin ara.p
lan mümessilleriyle, kendilerinin 
konferansa iştiraıkleri mevzuu üzerin· 
de, dUn akşam yeni bir mUl!katta bu· 
lunmuştur. Hiç bir neticeye varılmak
sızın saat 23 de kesilen konuşmalara 
bugün öğleden sonra başla.nacaktır. 

B. Makdonald ile arap devletleri 
delegeleri ve Na~aşibi partisi heyeti a 
rasında yapılmaaı tekarrür eden bu • 
günkü toplantı da yapılamamıştır. ~~ 
pma doğru B. Çemberleyn Naşaşıbı 
grupu delege1erini kabul etmiştir. 

dan başka hiç bir kimseyi sevmedim 1 .. 
Ya§lı kadının yüzünde mUstehzi 

bir tebe11üm belirdi: 
- Pek ala, dedi. Ona daima sadık 

kaldığına ölüsünün huzurunda yemin 
edebilir misin? 

Genç kadın elini kaldırdı: 
- Onu hiç bir :ıaman aldatmadığı

ma Allahın ismiyle yemin ederim, de
di. 

Madam Malvik, zavallı kiracısını ö-
lUme sUrUkliyen sırrı şimdi öğren-

H. A. KUYUCAK 
Balkan İtilafı devletleri Merkez 

Bankaları guvernörleri geçen ayın 1 7 
ve 18 inde Belgrad'da üçüncü toplan -
tılarını yaptılar. Türki•ye, Romanya, 
Yuyoslavya ve Yunanistan Merkez 
Bankaları guvernör, müdür ve müte · 
hassıslarının iştirak etmiş olduğu bu 
son toplantı dört Balkan devleti ara_ • 
sında görülen umumi işbirliğinin bu: 
tezahürüdr. Balkan itilafı devletlerı 
Merkez Bankaları arasında teşriki 
mesai fikri Balkan itilafı daimi konse
yinin 10 mayıs 1935 Bükreş içtimam -
da tekarrür etmiş ve müteakip içtima· 
larda katiyet kesbederek guvernörler 
arasındaki ilk toplantı 17-19 ilkkanun 
1936 da Atina'da, ikincisi de 22-24 
sonteşrin 1937 de Ankara'da yapılmış· 
tı. Bu toplantılar, yapılan müzake -
relerin ve alman kararların genişliği 
ve şümulünden ziyade, ifade ettikleri 
görüş tarzı bakımıından dikkate değer 
mahiyettedir. Filhakika, iktısadi bün
yeleri dünya iktısadi durumuna bağlı 
olan Balkan devletleri ne kadar iyi ni· 
yet gösterseler yalnız kendi araların
da alacakları tedbirlerle arzu ettikleri 
neticelere varamazlar. Fakat şurası da 
muhakkaktır ki ne kadar az şümullü 
olursa olsun bu fikir teatisi beraber 
düşü:nmiye ve beraber düşünmede be
raber i~ yapmıya yol açacaktır. 

him bir temayül de muhtelif memle -
ketlerin Merkez Bankaları arasmda 
fikir teatisi ve icabı halinde işbirliği
dir. SıkışDk vaziyetlerde bribrlerinin 
yardımıına koşmak, müşterek bir para 
veya kredi siyaseti gütmek bi1hassa 
İngiltere, Fransa ve Amerika Merkez 
Bankaları için tabii bir iş olmuştur. 

Nihayet 1931 de, milletlerarası mali iş 
birliğinde daha ileri bir adım teşkil 
eden beynelmilel tediyeier bankası ku
rulmuştur ki ilerisi için iyi bir baş • 
langıç teşkil etmektedir. 

X Sofya - Polis 6000 den fazla ec
nebi tebaası yahudiye ikamet tezke
relerinin ancak iki hafta temdit edi -
lebileceğini ihtar etmiştir. 

Merkez Bankalarının kredi ve pa -
ra siyasetiyle mühim alakaları bilhassa 
umumi harptan sonra tebarüz etmiş 
bulunuyor. Harptan sonra, bir çok 
memleketler Merkez Bankası kurmuş
lar diğerleri de, hemen istisnasız ola
rak, bu müesseseleri devletle daha ya
kından alakala.ndırmxştxr. Esasen har· 
hın alt üst ettiği mali ve iktısacH ni
zamı yoluna koymak maksadiyle 1922 
de toplanan Cenevre konferansında a
lman kararlardan biri de her memle -
ketin bir Merkez Bankası tesis etmesi 
ve bu Merkez Ban.kasının o memleket 
hükümetiyle sıkı bir surette rabıtalı ol 
ması idi. Merkez Bankalarına verilen 
ehemiyetin artmasında amil olan şey
lerden birisi de bankacılığın itibar ve 
fiatlar üzerindeki tesirinin kabul o -
Jurunası ve bu tesirlerin iyi neticeler 
verecek surette kullanılmasını temin 
için bir memleketteki bütün bankala -
rın merkezi bir teşekkül etrafında ve 
onun önderliği altında torlanması lü
zumunun hissedilmesidir. 

Merkez Bankaları umumiyetle ih· 
raç müessesesi olmak itibariyle mem
leketin tedavül vasıtası üzerinde ınü
essirdirler. 

Takip edecekleri reeskont siyase
tiyle muhtelif iktısadt teşebbüslerin 
geınişlemesi·ni teşvik eder veya bu in -
kişafx önliyebilirler. Devlete yaptık • 
Jarr avanslarla da mühim bir rol oy -
narlar. Bu sebepledir ki Merkez ban -
kacıhğına alışmış memleketlerde, bil -
hassa İngiltere ve Fransa'da bu ban -
kaların her hareketi dikkatle takip o
lunduğu gibi mühim mali işlerde de 
reyleri sorulur. Mesela, Merkez Ban
kasından rey sorma lngiltere'de adeta 
bir teamül haline girmiştir: En büyük 
hususi bankaların bile İngiltere ban • 
kasiyle istişarede bulunduğu çoktur. 

Bilhassa harptan sonra artan mü -

. 
1 ngiltere'nin 

Çekoslovakya'ya 
karşı siyaseti 

Londra, 8 a.a. - Avam Kamarasın -
da Çekoslovakya'ya İngiltere tarafın
dan açılan krediler hakkında muhale -
fetin ve Duff Kuper'in suallerine ce -
vap veren hariciye milsteşarı Butler, 
hükümetin Çekoslovakya'ya kar§ı ta -
kip etmiş olduğu siyasetin bütün me • 
suliyetini kaıbul ettiğini söylemiş ve 
"Çekoslovakya bugün mesuttur ve şim 
diki vaziyetini harp vaziyetine tercih 
etmektedir . ., demiştir. 

Butler, hükümetin Çeıkoslovakya i • 
çin daJı.a büyük yardımda bulunmakla 
memnun olacağım ve fakat verilen pa
raların muhacirlere ve memleketin i -
marına kafi gördüğünü söyledikten 
sonra hükümetin muhacirleri bilhas -
sa dominyonlara kabul için sarfettiği 
gayretlere işaret etmiş ve ittifakla ka
bul olunan kanun layihasının insani 
kıymetini kaydeylemiştir.,, 

B. Bone'nin beyanatı 
Romada soğuk karşılandı 

Roma, 8 a.a. - Fransız senatosun -
da Hariciye Nazın Bonne ile Başve · 
kil Daladiye'nin harici iİifaset muza -
kereleri sırasında yaptıkları beyanat 
Roma mahfillerinde gayet ıoğuk kar -
ıılarımışttr. Fransız nazırlarının bu 
dik başlı hareketi Amerika Cümhur -
reisi Ruzvelt ile ingiliz başvekili Çem 
berleyn'in son nutuklarına atfolun 1 
maktadır. 

Merkez Bankalarının harptan son· 
ra üzerine aldı:klan bu mühim rolleri 
ve bilhassa bunlar arasındaki işbirli -
ğinin milletler arası iktısadi ve mali 
işlerde yapacağı iyi tesiri göz önünde 
tutacak olursak Balkan devletleri Mer
kez Bankalaraı guvernörlcriınin top
lantılarında, görüldüğünden daha faz
la bir mana ve ehemiyet buluruz. 

Balkanlar arası birinci Merkez Ban
kaları toplantısı 1936 daki para sar -
sıntılarının hemen akabinde yapılmış
tı. Fransa, ve bunu takiben bir kaıs 

memleket para:larmın kıymetlerini in
dirmişler, İngiltere, Fransa ve Ameri
ka arasında üç taraflı bir para anlaş -
ması yapılmıştı. Bu meseleleri tetkik 
edeın guvernörler, Balkan devletlerinin 
hususi vaziyetlerini nazarı dikkate a
larak henüz böyle anlaşmalara girme 
zamanı geldiğini tesbit etmişler ve fa
kat diğer devletlerin ve bilhassa Bal
kan devletlerinin de dünoya para işle
rinin ıslahı işine iştirak edebilmeleri 
içiın büyük devletlerin paralarının ya
kın bir atide kati bir surette istabilize 
edileceği ümidini izhar eylemişlerdi. 

Bu içtimadaki mühim noktalardan 
biri de para şlerinde istikrar temin 
edildikçe döviz ve ithalat takyitleri -
nin azaltılması lüzumunda guvernör -
ler arasında tam bir fikir mu tabaka -
tımn hasıl olmasrdır. Bundan başka i
tilafa dahil memleketler Merkez Ban
kalarının diğer Balkan memleketlerin 
deki iktısadi ve mali vaziyeti etüd et
meleri ve bunun için de karşılıklı yar
dımda bulunulması kararlaştırılmıştı. 

İkinci toplantıda bu teşebbüse daha 
daimi bir mahiyet vermek için her se
ne Balkan devletlerinden birinde top
lanılması kararlaştırıldı. 

Son toplantı faaliyeti bilhassa para 
ve döviz işleri üzerinde temerküz et -
miştir. Avrupa devletlerinin paraların
da henüz kati bir istikrar hasıl olama
dığı tesbit edilmiş ve bunun Balkan 
memleketleri iktisadiyatx üzerindeki 
tesirleri tetkik olunmuştur. Guvernör· 
ler tabii şeraitin avdetine kadar milli 
paralarının isükrarını korumakla be • 
raber evelki toplantılarında kararlaş
tırıldığı veçhile intizar siyasetini tat
bik eylemeyi de ınilnasip g-örmüşler -
dir. Nihayet, baınkalar arasındaki iş -
birliğinin daha kuvetlendirilmesi te
karrür etmiştir. 

Komşu memleketlerin para ve kre
di işleriyle meşgul mütehassıslarının 
böıyle her sene toplanarak müşterek 
meseleler hakkında fikir teati etme • 
!erinin ileride daha geniş mikyasta bir 
işbirliğine yol açacağLm beklemek 
haklı olur. 

hava londra'nın 

müdalaa planı 
Londra, 8 a.a. - Harbiye nazırı B. 

Hor Belişa Londra'nın müdafaasının, 
en büyük itinalarla hazırlandığını dün 
bildirmiştir. 1ki yeni alay Londra'da 
daimi surette kalacaktır. 

Eylül ayındaki buhrandan sonra in. 
giliz paytahtmın müdafaası hazırlık • 
tarını tenkit eden ve yüz toptan balı -
seden gazeteler şimdi Londra'nrn, ha
va hücumlarına karşı koymz'• için en 
yeni tipte 400 topa malik olduğunu 
tebarüz ettirmektedir, 

lngilterc'nin hava kuveıleri 
atrıyor 

Londra, 8 a.a. - Hava kuvetleri ku
mandan muavini Mallory, eaki hava 
ı;ubaylaımın bir zi~afetinde ı;öylediği 
nutukta demiştir ki : 
"- Şimdiye kadar oldukça gerile • 

dik. Faıkat bundan sonra dü~anlara 
karşı koyabiliriz. Büyük Britanya'
nrn hava kuvetleri, geçen eylüldekine 
nisbetle çok daha fazladır. O zaman -
danberi gayet muntazam terakkiler 
göstemıiştir ... 

Japonlar bir taarruzu 

tehire karar verdiler 
Şanghay, 8 a.a. - Royter ajanınmn 

bildirdiğine göre, ingili:ı: büyük elçi -
sinin Tokyo'da yaptığı teşebbüsler ü
zerine japonlann Kuling'e karşı ya • 
pacaklan taarruz tehir edilmiştir. 

X Bal - Buz üzerinde hokey dUn
ya şampiyonluğu dömi finali: İsviç
re, sıfıra karşı 4 sayı ile Polonyayı 
mağlUp etmiştir. 

X Lorient - Georges Leygues kru
vazörü ile Bi5on torpito muharibi, 
müsademe etmiştir. Hasaratm mühim 
olduğu söylenmektedir. lki kişinin 
ölmüş olduğu haber veriliyor. 

X Moskova - Tas ajam;x, Roma
dan italyan - sovyet ticaret anlaşma
sının imzasını haber verirken, bu an
laşmanın bütün ihtilaflı meseleleri 
halletliğini ve iki memleket arasın
daki mübadeleleri tanzim ettiğini bil· 
dirmektedir. 

X Londra, - Çemberlayn, Avam 
kamarasında yapılan bir suale verdi
ği cevapta, Amerika'ya gitmek.. fik -
rinde olmadığını çünkü uzun 6urecek 
bir gaybubetin mahzurlu olacağını 
bildirmiştir. .. ~ 

X Tokyo, - İyi bir menbadan o?
renildiğine göre yakında Diete denız 
inşaatına müteallik yeni bir plan tev
di edilecektir. Yeni plan, İngiltere ve 
Amerika'nın bahri silahlanmalarına 
mukabele etmeği istihdaf eylemekte
dir. 

X Londra, - Avusturalya umumi 
valiliğine tayin edilen Dük dö Kent
in, refikasiyle birlikte, 14 teşrinba • 
nide Avusturalya'da bulunacağı res
men bildirilmektedir. 

X Vaşington, - B. Ruzvelt, sene 
sonuna kadar işsizlere yardım için 
parlamentonun kabul ettiği 125 mil -
yon dolarlık tahsisat kanununu imza
lamıştır. 

X Hust, - Başvekil Volhinin ha
yatına karşı bir suykast tertip edil
diği hakkındaki yabancı gazetelerde 
çıkan haberler kati surette yalanlan
maktadır. 

X Berlin - Ordunun yükı;ek ku -
manda heyeti şimdiye kadar askeri 
mükellefiyetlerden kurtulmuş olan 
Avusturya'da doğmuş bulunanlar da 
dahil olduğu halde 1906 - 1907 de 
doğmuş kimseleri bir devre için tali
ma davet etmiştir. Bu devre, 28 mart
tan 31 mayısa kadar devam edecek-
tir. 

Bir gün . -
ıçın 

(Başı 5 inci sayfada) 

Günün uzun saatlerinde milyon
larca insanla karşı karşıya bulunan 
radyo spikerini bu telakki tarzma 
göre tasavvur edince onda neler ara
nılabileceği birer birer ve kendiliğin.. 
den meydana çı0kar: güzel bir &es, 
pürüuüz bir telaffuz, tabii bir ifa.de, 
ve bütün bunlara müvazi bir kültür 
seviyesi .. Bazı radyo istasyonlarının 
her dinleyfoi tarafından ısrarla ara
nılması programlarının di.kkat ve ih
timamla hazırlanmakta olmaımda~ 
spikerlerindeki yüksek vasıflardan 
ba~ka neye atfolunabilir? Fakat, en 
iyi programlar ara.sına iddialı ve bo
zuk tivesi, yahut yumruk gibi katı 
sesi ile giren ıpikerlerin de birçok 
dinleyiciler üzerinde en fena teıil'
Jeri icra ettikleri muhakkaktır. 

Kendisinden hayırlı hizmetler 
beklemekte olduğumuz Türkiye 
ra•::lyoları idaresi müsabaka usulüne 
müracaat etmekle ideal apikeri bul -
mllk husutıundaki azmini ispat et· 
mi~tir. Talihi açık olsun. 

Nasuhi Baydar 

9 uncu Halk Konseri 
Cümhurbaşkanlığr Filarmonik Or

kestrası tarafından Müzik Öğretmen 
Okulu Konser salonunda 11.2.939 cu
martesi günil saat 15,30 da verilecek 
olan dokuzuncu halk konseri progra
mı şudur: 

Şef: Ernst Praetorius: 
ı. - Joh. Brahms (1833 - 1897): 

Serenat Nr, 1, re majör, bü·yük 
orkestra için, op. 11 
Allegro molto 
Scherzo, Allgero non troppo 
Adagio non troppo 
Menuetto 1 ve 2 
Scherz:o - Trio. 
Rondo, Allegro. 

- 10 dakika dinlenme -
2. - J oh. Strauss ( 1825 - 1899): 

"Zigeunerbaron" operetinden 
uvertür 

3. - Joh. Strauss: 
Viyana ormanından masallar 
(G'schichten aus dem Wiener 
Wald) 

SON 

Gelecek konser iki hafta 
25.2.939 cumartesi günü saat 
dadır 

sonra 
15.30 
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T. c. Z İRAAT BAN KAS I KÜÇÜKlLANLAR 
Kalörifer tesisôtı 

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 1111111111111111 

Kiralık: 

Açılı$ F Kapanı$ F. 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.54 126.54 
Paris 3.35 3.35 
Milano 6.6575 6.6575 
Cenevre 28.65 28.65 
Amsterdam 68.25 68.25 
Berlin 50.77 50.77 
Bruk&el 21.3875 21.3875 
Atina 1.0825 1.0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Prag 4.33 4.33 
Madrid 5.93 5.93 
Var§Ov a 23.9025 23.9025 
Budapeşte 25.105 25.105 
Bukreı 0.9050 0.9050 
Belgrad 2.82 2.82 
Yokohama 34.62 34.62 
Stokholm 30.56 30.56 
Moskova 23.8725 23.8725 

ESHA1'1 VE TAHV1LA1 
1933 Turk Borcu il. 19.325 19.325 

ı 933 İkramiyeli 
Erganı 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. I. 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. 11. 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. III. 
Sivas - Erzurum 

( Peşın) 

19.65 19.675 

19.- 19.-

19.15 19.15 

19.10 19.10 

Hattı İs. V. 19.20 19.20 
Anadolu Demiryolu 
I. ve II. 40.15 40.10 

11 Bankası 
Hamiline 

Anadolu Dcmiryolu 

(Peşin) 

10.30 10.30 
(Peşin) 

360 Z3.55 23.55 
( Pcşia) 

· Divanı Muhasebat -
Kararname 

Divanı Muhasebat Riyasetinden 

Tavas MalmüdürJüğünün 935 yılı 

idare hesabının tetkik ve muhakeme
si sonunda sadır olan 464 sayılı ilam
la ceman 9 lira 64 kuruşun muhasip 
vekili muhasebe katibi Tahsin Enül 
yönünden münferiden tazminine hük 
molunmuş ve bu bapta tanzim olunan 
ilam adı geçenin vefatı ve veresesi -
nin ikamet mahallinin malCım olma -
masına binaen tebliğ edilememiş ol
duğundan hukuk U. muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddesi mucibin
« tebliğ makamına kaim olmak üze
re keyfiyet ilan olunur. (422) 10423 

Mahkemeler 

latanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

20-2-939 pazartesi günü saat 15 te 
İstanbul'da Nafia Müdürlüünde ek -
siltme komisyonu odasında 119999.22 
lira keşif bedelli İstanbul yüksek mü
hendis mektebi kalorifer tesisatı ve 
kazan dairesi inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hulasasiyle buna mü
teferri diğer evrak (6) lira mukabi · 
linde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (7250) liradır. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en 
az bir taahhütte (50.000) liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
almış olduğu vesikalara istinaden İs
tanbul vilayetinden eksiltme tarihin· 
den (8) gün evel alınmış, ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikaları
nı havi kapalı zarflarını 20/ 2/939 pa
zartesi günii saat 14 de kadar İstan -
bul nafia mUdürlüğüne vermeleri, 
(565/ 320) 10359 

Parke YOQ.tırılacak 
Konya Valiliğinden : 

Konya hüklimet alanının parke dö
şenmesi işi kapalı zarf usuliyle açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bede
li (15808) lira (64) kuruştur. 

ı - Eksiltme 17-2-939 cuma gunu 
saat ıs te vilayet daimi encümeni 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait keşif, proje eksilt
me şartnamesi, genel ve fenni şart

namelerle sair evrakı fen niye Konya 
Nafıa müdürlüğünde görüJebilir. Ve 
iki lira mukabilinde istiyenlere gön
derilir. 

3 - Muvakkat teminat (1185) lira 
(65) kuruştur. 

4 - Taliplerin bu işi yapabilecek
lerine dair Konya vilayetinden alın -
rmş ehliyet vesikası ile ticaret odası 
vesikalarını haiz olmak şartiyle 2490 
sayılı kanunun tarif ettiği şekilde ha
zırlıyacaktarr teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar vilayet daimi encümen riyase
tine vermeleri veya göndermeleri Ji. 
zımdır. Posta gecikmeleri nazarı iti-
bare alınmaz. (330) 10346 

Parke yol yaptırılacak 
Konya Valiliğinden : 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

•• 

Para birikti ren le re 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 

40 
100 

" .. .. 
250 

100 
so 

" .. 
" 

1.000 
4.000 
S.000 

.. .. .. 
120 .. 48 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DlKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

NAKİL 
AFİFE Karaoğlan' daki 

şapka atelyesini ' Yenişehir 
Atatürk bulvarı Balcılar a
partman 2 numaraya naklet
tiğini sayın müıterilerine bil-
dirir. 355 

Kapall zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Mutki Malmüdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mutki 
kazası hükümet konağının (85321) li
ra 27 kuruşa eksamının inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
aşağıdadır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

Kiralrk - 4 oda, geniş salon, "tam 
konfor, parke döşeli, bahçe ortası 

müstakil bir kat. Uygun fiyat. Yeni
şehir Selanik caddesi 47 No: üst ka
ta müracaat. Tel: 3364 378 

Kiralık - Yenişehir asfalt üzerin
de Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla her 
şeye elverişli. Tl: 3989 249 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo -
riferli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 

295 

Kiralık - 3 oda banyo, havagazı, 
elektrik ve sulu bir daire. Tl: 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 312 

Kiraltk - Aşağı Ayrancı'da veka
letlere yakın muşambalı beş oda bir 
mutfak, banyo, elektrik ve su. Geniş 
bahçeli yeni bir ev. Telefon: 2901 

317 

Kiralık Han - Saime kadın istas
yonunda 8 daireli han ve hane olarak 
kullanmağa elverişli terkos suyu i-
-çinde. Bahçeli. Tl: 1358 325 

Kiralık - Jandarma okulu yanın· 
da havadar naz ı r yüksek tepe üstün
de vekaletlere 5 dakika mesafede ye
ni çok ucuz daireler. içindekilere 
müracaat. 330 

Kiralik - 3 oda 1 hol ucuz fiyatla 
Havuzbaşı Karanfil sokak Adalar Ap. 
No. 10 müracaat 346 

Kiralık sıcak oda - Yenişehir Dik
men caddesinde Aygün apartımanı 

~! tındaki meyvacıya müracaat. 351 

Kiralık ı oda - Necati bey mahal-
lesi Orhon sokak Aptullah Köklü a
partmanı No. 1 e müracaat. 352 

Kira/ık - Bahçeli evlerden Çiftlik 
yolunda 30 No. lusu, 5 oda mutbak 
banyo vesaireyi havi. Ti: 1900 ze mü-
racaat . 353 

Kiralık - Sarı köşk karşısı 49 mut· 
baklı kaloriferli banyolu 3 oda. Oda
lar tekmil veya ayn ayn da verilir. 
Her gün 2 den sonra müracaat. 356 

Kiralık Oda - Hususi banyo ve 
helasiyle tamamen müstakil. Yenişe
hir 4 cü durağa 1 dakika Ataç sokak 
No: 16 da ı. ci kata müracaat. 357 

Satılık kökna r tomruğu 
B _Mukavele pro'esi Kiralık Daire - En merkezi bir 

• 
1 

. • yerde ehven kiralı güzel manzaralı 

Devlet Orman lılebneai Karabük 
Revir Amirliğinden : 

C - Bayındırlık ışlerı genel şart- güneşli havadar bir daire ve ayrıca 
namesi, müstakil odalar. Sellinik Cad. No: 16 

D - Yapı işlerine ait fenni şarfna- 360 
me, Kirahk Oda - Havuzbaşında aile 

Küçük İ lôn Şa rtları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük illnlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli on 
defa neşredilecek bir illn için, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
nndaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilin 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kunıı alı
nır. 

Küçük ilanlann 120 harfi ııeçmeme
si lizımdır. Bu miktan ııeçen illn
lar aynca pul tarifesine tlbidir. 

Satılık : 

Satılık - Gardrop Eteren yazı ma
kine av tüfenk ve saire. Her gün saat 
8 den 17 ye kadar Zencirli camii oda· 
lan No: 8 ze mliracaat. 320 

Satılık hane - Kavaklıderede fran• 
sız Macar ve Yugoelav sefareti ara· 
sında. Tl: 3843 343 

Satılık Mobilya - Azimet dolayı· 
siyle müsait fiyatla bir yatak ve ye
mek odası acele satılıktır. Tl: 2274 

361 
Satılık - Cebeci ve Yenişehir'de 

irat getirir apartman ve evler. Bay• 
ram Cad. N o: 1 Tl: 2406 377 

Satılrk - Ankara dahilinde irat ge
tirir beton ve ahşap ev ve apartman· 
lar Tl: 2406 bayram caddesi No: 1 e 
müracaat. 380 

Satılık arsalar - Cebeci, Yenişe • 
hir, Maltepe, Kocatepe, Çankaya as • 
faltında ve istasyon arkasında. Bay· 
ram Cad. N o : 1 Ti : 2406 383 

Ucuz satılık arazi - Yenişehirin 
çok yakınında muhtelif mevkilerde 
5 dönümden 40 dönüme kadar. Me • 
murlar kooperatifinde Nihat Gök'e 
müracaat. 386 

Satı/ık arsa - Kavaklıdere'de en 
güzel yerde Fransız sefareti asfalt 
caddesinde otobüs durağında 2 cad
deye yüzü olan 1100 küsur M. ucuz. 
Tl: 2406 399 

Satılrk arsa - Maltepe 1187 ada 12 
parsel 330 M. Telf. 3889 müracaat. 

405 

Satılık apartman - Yenişehir'de 

Demirtepede Necati B. asfaltı üze
rinde dört oda bir hol üç daireli tam 
konforlu mükemmel nezareti senevi 

Ankara 3 cü Sulh Hukuk Mahke
meainden: 

Konya - Ankara yolunun 0+118 -
J t 606 ıncı kilometreleri arasındaki 
488 metrelik kısmın parke döşenmesi 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmıştır. Keşif bedeli 17437 lira 41 

1 - Karabük'te köprü başında is
tifte mevcut (1461) adet muadili 708 
metre mikap (662) desimetre mikap 
köknar tomruğu açık arttırma ile sa
tı]acaktır. 

E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet
veli, metraj cetveli. 

iki bin lira iratlı apartman müracaat 
yanında bir bay veya bayan için ka- 9_11 kadar Tl : 

1652 4
os 

löriferli bir oda. TI: 3568 366 

kuruştur. 
1 - Eksiltme 17-2-939 cuma günü 

saat ıs te vilayet daimi encümeni o
dasında yapılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul • 
muş olup hacım kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

F - Proje. 

G - İstekliler bu evrakı Mutki 
Malmüdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 28-2-939 salı günü sa
at ıs te Mutki hükümet binasında 

kaymakamlık makamında yapılacak

tır. 

Terekesine vaziyet edilmiş olan ö

lü Zehra'nm gayrimengul terekesin -

den Hacıbayram mahallesi bayram 

c::addesi 31 kapı numaralı ev ile altın
da 4 dükkan açık artırma ile satışına 

karar verilmiştir. 

ı - İş bu evin altında caddeye na

zır bir küçük 3 büyük dükkan olup 

evin kapısından girildikte kesme taş 

döşeli bir ev altı ve arka tarafı bah

çeli bir kapıdan girildikte yine döşe

meli sağda bir mutbak ve bir hela ve 
solda 3 oda bir banyo ve ahşap mer

divenle birinci kata çıkıldıkta 2 nu • 

maralı daire olup 2 oda bir hela ve 3 

numaralı daireise 3 oda ı heli 1 ban
yo ve daha yukarda 4 numaralı daire 
olup büyük bir hol üzerinde 4 oda 1 

hela 1 mutbak ve daha yukarda 5 nu
maralı daire ise 2 oda 1 banyo 1 mut
bak ve 1 helidan ibaret ve kimilen 

ahşap olan bu hanenin dahili harici 

yağlı boya ve merdiven ve odaların 
kaffesi muşamba döşeli olup elektrik 

ve su tesisatını havi ve ev ile bahçe
nin mecmuu 741 metre murabpaı olup 

heyeti umumiyesine ehli vukufça tah

min edilen değeri 30.000 liradır. 

2 - Bu işe ait keşif, proje ve ek -
siltme şartnamesi, genel ve fenni şart 
nameler ve sair fenni evrak Konya 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir ve 3 - Tomruklara ait satış şartname- 4 - Ekailtme kapalı zarf usuliylc

dir. iki lira mukabilinde istiyenlere gön
derilir. 

3 - Muvakkat teminat 1307 lira 81 
kuruştur. 

si Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve orman başmühendis mua -
vinliğinde İstanbul'da orman baş

mühendis muavinliğinde ve Karabük

te devlet orman işletmesi revir amir
liğinde görüJebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li {ll) lira (25) kururştur. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2649 lira 10 kur4ş muvak -
kat teminat vermeleri ve bundan baş
ka: 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış in
şaat müteahhitliği vesikası. 

4 - Taliplerin bu işi yapabilecek
lerine dair Konya vilayetinden alın · 
mış ehliyet vesikasiyle ticaret odası 
vesikalarını haiz olmak şartiyle 2490 
sayılı kanunun tarif ettiği şekilde ha
zırhyacakları teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat evveline 5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 

B - 1938 yılı ticaret odası vesikası. 
C - Bir teahhütte en az yirmi bin 

liralık bina inşaatını başarmış olduk
larına dair vesika göstermeleri lazım
dır. 

kadar vilayet daimi encümen riyase- pey akçesiyle 17-2-939 günü saat {14) 
tine vermeleri veya göndermeleri la- de Karabük'teki revir merkezine mü-
zımdır. Posta gecikmeleri nazarı iti- racaatları. (703-380) 10391 
hare alınmaz. (331) 10347 

6 - Teklif mektupları 3 üncü mad
dede yaz ılı saatten bir saat evveline 
kadar Mutki Malmüdürlüğüne rnak -
buz mukabilinde verilecektir. Posta 

2 - Satış peşindir müzayedeye iş -

tirak edeceklerin muhammen kıyme

tin yüzde yedi buçuk nispetinde pey 

akçesi vermeleri lazımdır. Rüsumu 

dellaliye ve tapu harcı bedeli alıcıya 

vergi ve rüsumu saire de mal sahi
bine aittir. 

3 - 25-2-939 cumartesi saat 9 da ve 
menkul ve eşyası da 27-2-939 pazarte
si saat 9 da satılacağından talip olan
ların Ankara 3 üncü sulh hukuk mah
kemesine müracaatları lüzumu ilin o-
lunur. 394 

Askerlik işleri 
A nkara Yabancı Askerlik Şube

sinden : 

Yabancı olarak Ankara'da bulunan 
316 ila 331 doğumlu hiç askerlik yap
mamış piyadelerle 332 doğumlu mu • 
zika eratı bu defa silah altına alına -
caktır. 

Sevke tabi bu doğumlu erat ellerinde
ki nüfus hüviyet cüzdanı ve ikametgah 
tezkereleriyle birlikte şubeye müra
caat edeceklerdir. 

Vaziyetleri na.mal olanlardan na -
kit bedel vermek istiyenlerin bedelleri 
15 şubat 939 akşamına kadar kabul e • 
dilecektir. 

İçtima giinli 16 şubat perşembe gü • 
nüdür. (408) 10419 

Yazıhane nakli 
Zayi _ 1922 senesinde Mülkiye Ereğli kömürleri işletmesi kömür 

mektebinden aldığım 15 numaralı tas- satış şubesi, Maden .~ömürü v~ Ko~u
diknamemi kaybettim. Yenisini alaca- lu Kömür İşleri Turk Anonım şır -
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı i- ketleri Ankara mümessilliği bürosu -
lan olunur. nun Yenişehir Ordu Evi karşısında 

Ankara Yenişehir Adakale caddesi set üstünde Olçer~er -~~k~~ında 5 nu
No: 16 - 18 de Mehmet Emin ERSAN maralı eve nakledıldıgı ılan olunur. 

411 l 393 

Zayi - Lise mezunu olduğuma da
ir Maarif vekaletinden aldığım vesi
ka ile Fatih askerlik şubesinden al. 
dığım terhis tezkeresini zayi ettim. 
Yenilerini alacağımdan eskilerinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş o]ması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunması 
şarttır. 

410 

B. M. M. kanunlar kalemi 
Mümeyyizi 

Fehmi Güngen 
Postada olan gecikmeler kabul e • 

dilmez. 10424 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Dördüncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan baıka 15,COJ 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki a det mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirik etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyanıonun mesut ve bahtiyarları araıma gir
mit olursunuz. 

Kiralık oda - Y. Şehir'de aile ya
nında bir bay veya bayana rnutbak 
banyo beraber Meşrutiyet Cad. ~ 
sokak Şen yuva Ap. N o: l aylı_.-00, 
lira. 368 

Kiralık - Beş oda bir hol. D1 ı st 
ferli, vebolittcn geç.miş sıcak suı., 

balkonlu mükemmel b ir daire. Yeni
şehir - Atatürk Bulvarı - Tuna Apt. 
Tel. 3628 375 

Kiralık - Yenişehir Seianik cad -
desi 1-2 No: lu Kuğu apartmanı 3 o
da 2 hol 7 numaralı daireye müraca-
at. 379 

Kiralık oda - Bol güneş güzel 
manzara Işıklar caddesi yüksek Ap. 
kat 3 No: 8 e müracaat 382 

Kiralık Oda - Kalorifer ve elek • 
trikli boş bir oda kiralıktır. 1stik11il 
caddesi No: 18 e müracaat. 388 

Kiralık kat - Kalorifer hariç tam 
konfor gayet kullanışlı 3 odalı bir 
daire 55 lira. Y. şehir 4 cü durak yük
sel ataç sokak No : 16 ya müracaat. 

396 

Kiralık - Yenişehir
0

de müstakil 
möbleli bir oda banyo çamaşır ütü ve 
yemek dahil 60 lira. Ulus'ta F rumu-
zuna mektupla müracaat. 402 

Kiralrk apartman dairesi - Yeni· 
~hir Atatürk bulvarı temyiz mahke
mesi karşısında 19 numaralı apartma
nın beş oda bir holü h:ıv! ikinr..i katı 
ucuz verilecektir. Telefon 1743 403 

Kiralrk dairelu - Bakanlıklar kar
şısı Karanfil ve Bilge sokağının kö
şesinde tam konforlu 3, 4, 5 odalı. 8 
numaraya müracaat. 406 
Kiralık - Y. şehir asfalt Dikmen 

men cad. Ongan Ap. tam konforlu 
daireler. Ucuz fiyat. Müracaat dok -
tor A. Rasim Tl: 3273 407 

Kiralrk kat - Kavaklıdere Güven 
mahallesinde No. 31 de üç oda bir hol 
ve teferruatı havi konforlu bir kat 
ehven fiatla İçindekilere müracaat. 

409 

Zayi - Ankara otobüs idaresinden 
aldığım talebe pasomu kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. Türk Maarif 
Cemiyeti mektebinde 7 A da Cecihe 
Erek. 395 

iş an yanlar: 

iş Anyor - Alman Bayan Steno dak
tilo it arıyor. Ankara Posta kutusu 21 
yazı ile müracaat. 385 

iş Arryor - Tecrübeli bir muhasip 
devamlı veya günde bir iki saat çalı ~ 
şabilir. P. K. 68 Bay Ziya'ya müraca -
a~ 387 

lş , ·erenler : 

Aranryor - Ev idaresini alaturka 
veya alafranga yemek pişirmesini bi
len bir bayan Ankara No: 428 posta 
kutusuna mektupla müracaat. 400 

iyi almanca bilen bir mütercim 
aranıyor - Yenişehir AND apartma
nı 5 numaraya müracaat. Tel : 3073 

412 

Aranıyor : 

Otomobil aranryor - Temiz kulla
nılmış sağlam spor olabilir. Marka 
sene yaptığı kilometre ve son fiyatı. 
Ti: 3152 397 

Satılık hisse aranryor - Küçük 
bahçeli evler hissesini satmak iatiyen 
ler 1358 telefona müracaatları. 404 

... 

• 
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2 - Tahmin bedeli 16.800 lira olup J 
muvakkat teminatı 1260 liradır. 

RESMİ İLANLAR 
3 - Eksiltmesi 27-2-939 P. ertesı 

günil saat ıs dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme 
günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara LV. amirliği 
satınalma komisyonuna vermeleri. ' 

r ........................................... --, 
ı Devlet Su rası ·1 

Otoklav ve saire ahnacak 
Merkez Ziraat Müca•dele Enstitü

ıü Direktörlüğüne : 

Enstitümüz için lüzumu bulunan 
tahmini k ıymeti 800 (sekiz yüz) lira 
olan bir adet otoklav ile bir adet ku
rutma dolabı 13. 2. 939 pazartesi gü • 
nü saat 3 de merkez ziraat mücadele 
enstitüsünde toplanacak satın alma 
komisyonunda pazarlık suretiyle sa
tın alınacaktır. Muvakkat teminat 60 
liradır. Şartname enstitü direktörlü
ğünden parasız olarak verilir. 

(343) 10345 

Bayındırhk Bakanhğı 

Basit, muzaaf makas 

saire alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

11-3-939 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
Z75980 lira muhammen bedelli 126 adet 
basit 4 adet İngiliz muazzaf makas ile 
3 adet ray inbisat tertibatının kapalı 
zarf usuli ili" eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

13 lira 80 kuruş bedelle malzeme mü -
dürlilğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 14789 lira 20 ku-
1 ııştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde ya • 
zıh vesaikle birlikte aynı gün saat 10 
a kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(242) 10273 

20 adet demir dosya dolabı 
ahn1<ak 

Nafıa Vekale tinden : 

17-2-939 cuma günü saat 10.30 da An
karada Nafia Vekaleti binasında mal· 
ıerne müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunca cem
a.n 4329.60 lira muhammen bedelli An
karada vekalet binasında teı;lim şar -
tiyle 20 adet demir dosya dolabının a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 324,72 liradır. 
Ekailtme şartnamesi ve teferrüatı 

Ankarada Nafia Vekaleti malzeme mü 
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
tartnamesinde ya.zıh vesikalarla bir -
tikte aynı gün saat 10,30 da komisyon
da hazır bulunmaları lazımdır. 

(342) 10369 

79 par(a mobilye ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

. ~ 

ı ................................................... . 

İkinci sımf müla11mhklar 
Devlet Şuriııı Reisliğinden : 

1-Develet Şurasında münhal bulu
nan ikinci sınıf müHizimlikler için 17 
şubat 939 cuma günü saat 14 de Anka
ra'da Devlet Şurası binasında müsaba
ka ile imtihanı yapılacaktır. 

2 - İmtihana gireıbilmek için hukuk 
veya iktisat fakülteleri yahut siyasal 
bilgiler okulu veya bunlara muadil ol
duğu maarif vekfılctince tasdik edil -
miş olan yabancı memleket fakülte ve 
yüksek mekteplerinden mezun olmak 
şarttır. 

3 - İmtihana gireceklerin yaşları 
otuzu geçmiş olmıyacaktır. 

4 - İmtihanda muvaffak olacakların 
memuriyete alınmaları memurin ka -
nunun dördüncü maddesinde yazılı 
şart ve vasıfları haiz bulunmalarına 

bağlıdır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanlara 
30 lira asli maaş verileccıktir. 

Garp lisanlarından birini bildiği ay
rıca yapılacak imtihanla sabit olanla
ra 35 lira maaş verilecektir. 

6 - Müsaba imtihanı aşağıda yanlı 
mevzulardan yapılacaktır. 

A - Esas teşkilat hukuku. 
B - Umumi surette idare hukuku 

ve bilhassa aşağıdaki kanunlar. 
3546 numaralı Devlet Şuraı;ı kanu -

nu. 
İdari kaza nazariyatı. 
Türkiye Cumhuriyeti teşkilatı. 
Memurin kanunu. 
Memurin muhakemat kanunu ve bu 

işle alakalı diğer kanunlar. 
Vilfıyet idaresi ve idaTei umumiyei 

vilayat kanunları. 
Belediye kanunu. 
Madenler hakkında mevzuat. 
C- Maliye 
7 - İmtihana girmek istiyenler nü

fus hüviyet cüzdanları ve tahsil vesi
kaları ve iki kıta vesika fotoğraflariy
le birlikte arzuhalla 16 şubat 939 per -
fClllbe akşamına kadar Devlet Şürası 
umumi katipliğine müracaat eylemeli-
dirler. (417) 10421 

iç işler Bakanhğı 

Bir müşavir aranıyor 
Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum 

Müdürlüğünden : 

1 - Umum müdürlüğün kadrosun
da 300 lira ücretli bir müşavirlik va
zifesi aısılmıştır. 

Bu vazifeye göre, kuvetli bir umu
mi malumata sahip olmak, tevdi edi
lecek yabancı matbuatı günü gününe 
takip ederek bunların ait olduğu ya
bancı memleketin dıı politika tema
yülleri ve iç politika dllvaları hakkın
da tahlili ve terkibi hulS.Salar yap
mak bundan başka da türkçe metinle
ri kusunuz bir ~ekilde yabancı dil
lere tercüme etmek yahut verilen 
mcv.zuu, doğrudan doğruya bu diller
le kaleme almak lazımdır. Bu itibarla, 
türkçeye ve yabancı dillere hakkiyle 
vakıf olmak şarttır. 
Diğer vasıflar ise, şunlardır: 
a) Türk olmak 

lü mensücat ve "10" uada pamuklu men 
sücat tahsili yapacaktır. 

2 - İsteklilerin ruı>ağıdaki şartları 
haiz bulunmaları lazımdır. 

a) Türk olmak, 
b) Sıhatı tam ve tahsil edeceği sa -

nat şubesinde çalışmıya müsait olmak. 
c) En çok 25 yaşında<>lınak ve as.ker

liğini aypmış bulunmak, 
d) Maarif Vekaleti bölge sanat okul

lları te&viye ve elketrik şubelerinden 
mezun bulunmak ve mektebi bitirdik -
ten sonra en az 2 sene sanatında çalış
mış bulunmak, 

3 - İmtihanlar 15.3.939 tarihinde 
bölge sanat okulları müfredat prog
ramına göre aşağıdaki derslerden ol -
mak üzere Ankara, İstanbul, Bursa ve 
İzmir bölge sanat okullarında yapıla
caktır. 

Matematik 
Mekanik 
Makine ve motör 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan (almanca veya fransızca) 

(390) 10413 

Ankara, Valiliği 

Benzin deposu yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Etimesğut sıhat merkezi binası 
yanında muhammen bedeli 408 lira 
79 kuruştan ibaret olan benzin de
posu için arttırma ve eksiltme ka
nununa tevfikan Ulus gazetesiyle 
dört defa yapılan ilana rağmen ta· 
lip çıkmadığından mezkür il5nın bir 
hafta müddetle uzatıldığı ve eksilt
menin 15-2-1939 crarşamba günü sa· 
at 14 de bırakıldığından isteklilerin vi
layet srhat müdürlüğü dairesine gel -
meleri. (414) 104)20 

4 - Kabul edilen asgari vasatid-:: n 

1 
fazla not c ]arak imtihanda muvaffak o
lanlardan muvaffakiyet sırasiyle 30 
namzet ayrılacaktır. 

Bu namzetler üç grupa tefrik edile
rek mesleklerine göre 31-12-939 tari
hine kadar SUmerbank'ın Beykoz, fes
hane, hereke ve kayseri fabrikalarında 
staj görecek ve mesleki fabrika kurs
larına devam edeceklerdir. Staj müd -
detince kendilerine ayda 50 şer lira ve 
:itecektir . 

5 - Staj müddetinin sonunda fab -
rikalarda yapılacak kurs imtihanların
da ve umumi çalışmalarında muvaffa -
ki yet gösteren ve ahlaken mazbut ol -
duklarma kaanat getirilen namzetler 
Avrppa'ya gönderileceklerdir. Bu im -
tihanlarda muvaffak olamıyanlar ser
best kalırlar ve hiç bir hak talebinde 
bulunamazlar. 
İmtihanda muvaffak olarak Avru'

paya gönderilecek talebe, Sümerbank 
ın idare ve nezareti altında olmak üze
re Eyliil 1940 tarihine kadar lisan kura 
larına devam edecek ve 1940 sene&i kış 
sömestrinde meslek tahsiline başlıya -
caklardrr. 

6 - Avrupa'ya gönderilecek talcıbe 
Sümerbank fabrikalarındaki staj ve Av 
rupa'daki tahsil müddetlerinin birer 
misli fazlasiyle İktisat Vekaletinin 
TÖstereceği işler:de usta, usta başı veya 
fen memuru olarak çalışacaklardır. Bu 
nükellif.i.yeti tevsik etmek üzere Av
rup'ya gönderilecek her talebe bir ta
ahhüdname verecek ve muteber bir ke 
fil göstereceklerdir. 

7 - Talipler en geç 1-3-939 tarihine 
kadar ikinci maddenin.in üçünca fık • 
rasmda yazılı bölge sant okullarından 
hangisinde imtihana gireceklerini 
kösteren bir i&tida ile aşağıdaki vC1li • 
kalan İktisat Vekaleti sanayi umum 
müdürlüğüne gön.dCTeceklerdir • 
a- Nüfus hüviyet cüzdanı. 
b - Askerlik vesikası 
c - Mektep şa.hadetnaınesi. 
d - Hüsnühal vera:kası 
e - Çalışacağı sanata mütehamIDil 

bulunduğunu gösteren resmen tasdik 
edilmiş sıhat vesikası. 

f - Sanat okulunu bitirdikten sonra 
çalıftığı yerlerden aldığı bonservisler. 

g -Altı adet vesikahk fotoğraf 
8 - Fazla izahat almak istiyenler 

İktisat Vekaleti sanayi umum müdür
lüğüne müracaat etmelidirler. 

(407) 10418 

Muhtelif tezgôh 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Salın Alma Ko-

misyonundan : 
1-Müteahhit namı hesabına ?adet 

muhtelif tezgah ile 3 adet kazancı ör
sü açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. 

Muhammen bedel (7400) lira olup 
ilk teminat miktarı (SSS) liradır. 

2 - Eksiltmesi 27-2-939 pazarteı;i 
gün ti saat ı 5 de vekalet satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale gUnü muay -
yen saatte ilk teminat ve teklif mek -
tuplarınr komisyona vermeleri. 

(398) 10416 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

mir.yonundan : 
ı - Müteahhit namı hesabına 10 bir. 

çift yün s orap açık eks'\ltme suretiyle 

alınacaktır. Muhammen bedr.H 3175 li-
ra olup ilk teminat miltdarı (238 lira 
15 kuruştur.) 

2 - Eksiltme11i 27-12~939 pazartesi gü 
nü saat 11 de vekalet satmalma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi :her ıgün komisyonda 
körülelbilir. 

4 - İetcklilerfo belli gün ve saate 
ilk ıteminat mektup veya makbuzlariy
le komisyonda bulunmaları . 

(399) 10417 

3 Garaj yaptnılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan .: 
1 - Kegif bedeli 77568 lira 8 kuruş 

olan lzmir'de üç adet graj yapısı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 24-2-939 cuma günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat S129 lira olup şart
namesi 388 kuruı mukabilinde komis
yondan alınır. 

17-2-939 cuma günü saat 15 de An -
karada Nafia Vekaleti binası içinde 
ınalzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
3265 • lira muhammen bedelli 79 parça 
mobilyanın kapalı zarf usuliyle eksilt 
ınesi yapılacaktır. 

Ekisltme şartnamesi ve tcferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme mUdUrlüğiln
den alınabilir. 

b) Yüksek tahsili olmak 1 
c) Başka bir yerde vazifesi olına-

mak 
d) Şimdiye kadar çalıştığı yerlerde 

A~k;,~ Levazı~· Amiın(I 
Yulaf ahnacak 

4 - Eksitmcye gireceklerin kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün 
cü maddelerinde yuılı belgelerle bir -
likte ihale saatinden beheınahal bir sa
at eveline .kadar zarflarını M. M. V. sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(397) 10415 

Muvakkat teminat 244 lira 88 ku -
ruıtur. 

başarıcılığı ve hüsnü hali belegelerle 
tespit edilmiş olmak . 
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.Ankara Belediyesi 
1 tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ynı gUn saat 14,30 a kadar komisyon 
eisiliğne venneJeri lbımdır. 

Ağaç ve fidan 
ah nacak 

Ankara Be1ediyesinden : 
ı - Su işleri için alınacak ağaç ve 

fidanlar on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3250) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (244) li · 
radır. 

4 - Fenni ve idari şartnamelerle 
alınacak ağaç ve fidanların listesini 
görmek istiyenlerin her gUn yazı iş· 
leri kalemine ve isteklilerin de 17-2· 
939 cuma günü saat on buçukta Bele
diye Encümenine müracaatları. 

(353) 10350 

Dıvar ve saire inşası 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hacettcpede yapılan merdiven 
!erin kenarlarına du var in a ve kü • 
beşte imal ve merdivenlerin tevsii 
on beş gün m üddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (818,40) li-
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (61,50) li · 
radır. 

4 - Keşif ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 17-2-939 cuma 
günü ı;aat (10,30) da Belediye encü -
menine müracaatları . (355) 10352 

Satıhk Otomobil 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Itfaiyede mevcut bulunan 18 
B. L Fiat marka arazöz otomobili ile 
buna ait yedek parçalar on beş gürı 
müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 300 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 22,50 lira

dır. 
4 - Otomobili görmek istiyenlerin 

İtfaiye müdürlilğüne ve yedek parça
ları miifredat pusulası için de her 
gün Yazı işleri kalemine ve isteklile
rin de 17-2-939 cuma günü saat 10,30 
da Belediye encümenine müracaatla-
rr. (354) 10351 

· Demiryolları 

Çam telgraf direği ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Beherinin muhammen bedeli 486 ku-

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, HaydarpafB' 
da tesellüm ve sevk şefliğinden , E6ki
şehir ve İzmir'de idare mağazaların • 
dan dağrtrlaca'ktır. 

(396) 10414 

300 Adet mahruti ~adır ahnacak 
D .D. YolJarı Salın Alma Konü.

yonundan : 
Muhammen bedeli 174<>0 lira olan 

300 adet mahrCiti çadır 14-2-939 salı 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usully
le Ankara'da idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1305 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka -

ra'da malzeme dair~sinden, Haydar -
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (268) 10320 

Muhtelif binalar yıklmlacak 
Devlet Demiryolları ikinci İ§let

me Artırma Eksiltme Komaiyonun· 
dan: 

Ankara garı karıııında idaremize 
ait binaların (çıkacak malzemesi ida
reye ait) yıktırılması işi açık eksilt· 
miye çıkarılmıştır. 16-2-939 tarihine 
rastlıyan perşebe günü saat 15 de i
kinci işletme binasında toplanacak ko 
misyonda ihalesı yapılacaktır. 
Muhaımnen bedeli 980 lira liradır. 

İsteklilerin kanunun tayin ettiği ve
saikle muvakkat teminatı olan 73,50 li
ralık makbuz veya banka mektubunu 
hamilen muayyen gUn ve saatte komiı 
yonumuza müracaatları ilan olunur. 

Şartnamesi ikinci işletme kalemin-
de görülebilir. (3S7) 10367 

Yay, susta ve saire ıhnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Kom)a... 

yonundan: 
Muhammen bedeJi 38.000 lira oluı 

muhtelif vagon ve lokomotiflere ait 
98 kalem yay, austa ve susta kasaları 

24-3-1939 cuma günü saat 15,30 da ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare bi
na11ında satın alınacaktır. 

Bu işe giıımek istiyenlerin 2850 lira 
hk muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
nı gtin saat 14,30 a kadar kamlsyon re-

1 isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameleri 19 Okuruş mukabilinde 

Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktıdır • 

(341) 10393 

"'ll l 11111111111111111111111111111111111~ 
ruş olnn 5000 adet ~ telgraf direği _ :, 
24-2-939 cuma günü saat 15,30 da ka- ı: Türkiyc"dc yapılan en güzel eser : 

palı zarf usuliyle Ankara' da idare bi - : Bir Kavuk Devrildi 5 
nasında satın almca:ktır. : 5 

Bu işe girmek istiyenlerin 1822,50 : Pek yılr.ındı bışlıyor 5 
~liralık muvakkat tenıinat ile kanunun -:;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllF 

Çam travers ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminatiyle miktarları aşağıda hizasında 

yazılı çam traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
16-2-1939 perıembe günil saat ıs te kapalı zarf uıulil ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn eksilttne saa
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 360 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve E.kişehir ves -

nelerinde satılmaktadır. (311) 

Liste No. 

1 
2 

Cinsi ve miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Adet Beheri Lira K. 

26000 çam travers 300 kuruş 

24000 " 300 .. 5150 
4850 

10358 

00 
00 

travers ah nacak 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve ıartnamesinde ya • 
zrlı vesaik ile birlikte aynı gUn saat 
14 e kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

e) Ykarıdaki izahat derecelerınde 
fransızca ve ingilizceye vakıf olmak 

2 - Müsabaka imtihanına girmek 
iıtiyeınlerin ıs 'ubat 1939 tarihine 
kadar hüviyet kağıtlarını, diplomala
rını, vesikalarını ve 4,5 X 6, ebadın· 
da iki adet fotolraflarını bir istida ile 
matbuat umum müdürlüğüne gönder
meleri lazımdır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - İzmir komutanlıiı birlikleri 
hayvanatı için 300.000 kilo yulaf kapa
lı zarf usuliylc eksiltmi:ye konmuştur. 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

(351) 10370 

Telgraf masası ve pil dolabı 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden 

22-2-939 çarşaba günü saat 10,30 da 
Ankara'da Nafıa Vekaleti binasında 
malzeme müdürlügü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunca 
ceman 3110 lira muhammen bedelli An 
kara garı anbarında ambalajlı olarak 
teslim şartilc 47 adet telgraf masasiylc 
27 adet pil dolabının açık eksiltmesı 
yapılacaktır. 

MU\ kka teminat 233,25 liradır. 
Eksiltml. .,...ırtnamesi ve tefcrrUat ı 

Ankara'd< Nafıa Vekalet: malzeme mü 
dUrlUğUnden parasız olarak alınabilir. 

lsteklilcriıı muvakkat teminat ve 
şartnamesinde :yazılı vesikalarla bir -
likte aynı gUn saat 10,30 da komisyon
da hazır bulunm:ıları lazımd1r. 

(291) 10385 

3 - Mtisabaka imtihanı 20 şubat 
1939 giinU saat 9.30 da, Ankarada mat 
buat umum mildürlüğiinde ve İstan
bulda villyet matbuat bürosu şefliğin 
de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin imtihan gUnU An· 
karada matbuat umum müdiirlüğüne 
ve İst;nbulda matbuat bürosu şefliği-
ne mUracatlarr. (302) 10314 

Ekonomi BakanhOı 

Avrupa'ya talebe gönderilecek 
lktıaat Vekaletinden : 

1 - Avrupa dericilik, yünlü men -
sücat ve pamuklu mensücat meslek 
mekteplerinde tahsil ettirilmek üzere 
müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bw 
talebeleııin "10" u dericilik. ''lO"u yUn-

2 - İhalesi 10 ~ubat 939 cuma gUnü 
saat 16 da İzmir'dc kııtada İzmir leva
zım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - 'l'ahmin bedeli tutarı 16500 lira
dır. 

4 - Teminat muvakkat akçesi 1237 
lira 50 kuruştur. 

S - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmiye i§tirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı veai
kalariyle teminat ve teklif mektupları
nı ihale saatinden en az bir saat eveline 
kadar komisyona vermiş bulunacak-
lardır. (280) 10295 

Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komir.yonundan: 
1 - Ankara birlik ve müesseseleri 

ihtiyacı için 28000 kilo Z. yağı K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları ile cinsleri ve eksiltme gUn ve saatleri aşağıda alt 
olduğu listesi hizaamda yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin · ettiği vesika· 
ları ve tekliflerini aynı gün ekı;iltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 

lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de İdare mağazalarında dağıtıl

maktadır. (310) 

Liste Mikdarı ve Cinsi Muhammen Muvakkat Eksiltme 
No. sı bedeli teminatı gUn saati 

Adet Beher adedi 
1 11025 Kayın makas traversi 500 Kuruş 4006,25 L. ) 
2 3195 ,, 420 

" 1006,42 ) 
" " 3 6608 Kayın köprU traversi 320 ,, 1585,92 ) 

" 4 24892 Kayın cari hat traversi 140 
" 2613,66 ,, ) 

5 14280 " 
215 ,, 2302,65 ) 

" 6 5929 ,, " 
175 

" 778,18 " 
) 

15/2/939 çar~ba 15,30 

7 ssao 
" " 

255 
" 1124,S5 .. ) 

8 60410 
" " 

185 
" 

6837,93 .. ) 

9 12771 
" " 

215 
" 

2059,32 ,, ) 

10 26333 ,, .. 175 .. 3456,21 " 
) 

11 93317 ,, " 
245 

" 
12681.33 " 

) 

12 70000 ,, .. 225 
" 

9125,00 ,, ) 1612/ 939 perşembe 15,30 

13 38500 .. .. 175 
" 

4618,75 .. ) 

14 12271 Kayın dar hat 150 
" 

1380,49 .. ) 

15 9289 
" " 

150 
" 

1045,01 ,, ) 10357 
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• • GRİP, NEZLE, 
BAŞ AGRISI, 

KIRIKLIK, 
DİŞ AGRISI 

NEVRALJİ 
Bütün ıstırapları teskin eder 

• • 

Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 
i t batında, seyaha tte, evde her zamar yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR. 

i smine dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 7055 

===============================• 

Alelade Heyeti Umumiye 
• • 
ıçtımaı 

Kilimli Kömür Madenleri Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimizin 1938 senesine ait alelade heyeti umumiye içtimaı 21 

mart 1939 tarihine müsadif sah günü saat (15,5) da Ankara'da şir
ketin merkezi olan Türkiye İş Bankasında aktedilecektir. 

RUZNAMEIMÜZAKERAT: 
1 - 1938 senesine ait meclisi idare ve mürakip raporlarının kıra

at ve tasvibi, 

2 - 1938 bilançosunun ve kar ve zarar hesabı ve faizi muhassas ve 
hissei menfaat hesaplarının tetkik ve kabulü ile Meclisi İdarenin 
ve mürakiplerin ibrası ve temettüün sureti tevzii, 

3 - Nizamnamei esasinin 12 inci maddesi mucibince müddetleri 
biten azaların yerine yenilerinin intihabı, 

4 - 1939 senesi mürakiplerinin tayini, 
5 - 1939 senesi alelcide heyeti umumiyesine kadar muteber olmak 

üzere Meclisi idare azalarının hakkı huzurlariyle 1939 senesi mü
rakip ücretlerinin tesbiti, 

Ticaret kanununa ve esas mukavelenamemize tevfikan sahibi rey 
olan hissedarlarımızın esaleten veya vekaleten içtimada hazır bu
lunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse sahiplerinin hisselerini 
taakal bir hafta evvel Şirket merkezine tevdi ile mukabilinde rey 
pusulası almaları lüzumu rica ve ilan olunur. Meclisi İdare 

391 

İki memur aranıyor 
ŞERAiT: Türk olmak, muhasebeden anlamak, lngilizce lisa

nını okuma yazma derecesinde bilmek, yaıı otuzdan yukarı ol
mamak ve icabında derhal Avrupa'ya hareketine bir manii olma
mak. 

Alakadarlar, askerlik, tahsil ve iş vesikalariyle Ulus Meydanı . 
Koçak Han 2 inci Katta. 

WATSON BUSINESS MACHINES TÜRK Ltd Şirketine, Pa
zardan mada, her gün 2 • 7 ye kadar müracaat edebilirler. 

369 

T 

İzmir 
Satış 

İncir ve Üzüm 
Kooperatifleri 

Tarım 
Birliği 

Taze üzüm suyunda n yapılmış 

RİŞ ÜZÜM B A [ 1 
Balı, yalnız arı yapmaz, 

TARİŞ de YAP AR. 

T A R İ · Ş Ü Z Ü M B A L 1 
Fenni bir şekilde üzüm suyundan çıkarılmış ve 

vitaminleri tamamen muhafaza edilmittir. 

TARİŞ ÜZÜM BAL 1 
Sıhhat ve kudret kaynağıdır. 

TARİŞ ÜZÜM BAL 1 
Bilhassa çocuklar için en mükemmel bir gıdadır. 
SATIŞ MAGAZASI: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

,111111111111111111111 İstasyon Silo kar§ısında 111111111111111111111~ ------- .YENİ YAKACAK PAZARI ~ -- -- ---- Evlere teslim sipariş kabulüne başladı ---- -- -: Kuru gürgen - Meşe - Çam odunları, Sömikok Zonguldak : 

Çimento fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 

E maden ve Kütahya linğit kömürleri. E 
\111111111111 Meşe kömürü Çıra Ti: 1475 362 111111111111.I 

T. İŞ BANKASI 
1 9 3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 Lira mükôfat 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 

1 Eyi Ol 1 İ kinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektr. 

~!iii!SS ikram iyeler: ~~~~~~~ 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 ,, 1000 ,, - 5.000 " 8 ,, 500 ,, - . 4.000 " 16 ,, 250 " - 4.000 ,, 

60 
" 100 ,, - 6.000 ,, 

95 ., 50 - 4.750 
" ,, 

250 ,, 25 - 6.250 ,, ,, 
435 32.000 

T . iŞ Bankaırna para yatırmakla, yalnız para biriktirmif 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de d enemi,t olurnınuz. 

1ktısat Vekaletince fabr ika t eslimi çimento satış fiatla
rında yapılan değişiklik dolayısiyle şehrimiz çimento fiat
larınrn da aşağıda gösterilen şekilde yeniden te.sbit edildi
ği sayın halka ilan olunur. ( 420) 
Satış fiatı: 

(50 kiloluk bir torba olarak) 

Portlant çimentosu 
Süper çimentosu 

lstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası. Talas Ap. kat: 1 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6292 

lmtiyaz sah ibi 
Nurettin Ka m il SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı lşleri Müdürü 

Mio.mtaz Fa ik F ENiK 
U LUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Eski fiat Yeni fiat 

ısı Kr. 
ı66 Kr. 

138.50 Kr. 
153.50 Kr. 
10422 

..J 111111111111111111111111111111 l llllll I L ---- Hastalıklı, zaif ve kansız : ---- çocuklar ve gençler için : ----- ----T ohsil müessesesi - -§ Tıbbi ve pedagojik bir müdüriye- § 
: tin idaresinde, büyük parkı bulu -= 
: nan rahat ve sakin bir m evkide ıJah-E 
: si tedavi. Y erler m ahduttur. E = u -: Şu adrese muracaat: : 
E Langackergasse 12 Wien, xıx. :; - -..,ııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııır"' 

Demir boru alınacak 
Ankara Orman Fidanlık Müdür

lüğünden : 

Ankara orman fidanlığı için 3 par

mak kalınlığında 900 metre demir bo

ruya tal ip çıkmadığından 6. 2. 939 ta

rihinden itibaren bir hafta temdit edil

miştir. Şeraiti görmek istiyenlerin 

Ankara orman mesul muhasipliğine 

müracaat etmeleri ihale 13. 2. 939 pa

zartesi günü saat 16 da yapılacağı ilan 
olunur. (392) 10400 

TUVALET SABUNU 

Alelade Heyeti Umumiye 
• • 
ıçtimaı 

Maden Kömürü iıleri Türk Anonim Sirketinden : 
Şirketimizin 1938 senesine ait alelade heyeti umumiye içtimaı 21 

mart 1939 tarih ine müsadi f sah günü saat (14) te Ankara'da şir
ketin merkezi olan Türkiye İş Bankasında aktedilecektir. 

RUZNAME! MÜZAKERAT: 

1 - 1938 senesine ait meclisi idare ve mürakip raporlarının kıra
at ve tasvibi, 

2 - 1938 bilılnçosunun kar ve zarar hesabı ve faizi muhassas ve 
hissei menfaat hesaplarının tetkik ve kabulü ile Meclisi İdarenin 
ve mürakiplerin ibrası ve temettüün sureti tevzii, 

3 - Nizamnamei esasinin 12 inci maddesi mucibince müddetleri 
biten azaların yerine yenilerinin intihabı, 

4 - 1939 senesi mürakiplerinin tayini, 
5 - 1939 senesi alelade heyeti umumiyesinc kadar muteber olmak 

üzere Meclisi idare azalarının hakkı huzurlariyle 1939 senesi mü
rakip ücretlerinin tesbiti, 

Ticaret kanununa ve esas mukavelenamemize tevfikan sahibi rey 
olan hissedarlarımızın esaleten veya vekaleten içtimada hazır bu
lunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse sahiplerinin hisselerini 
laakal bir hafta evvel Şirket merkezine tevdi ile mukabilinde rey 
pusulası almaları lüzumu rica ve ilan olunur. Meclisi İdare 
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~ L. ~ U ~ ~ Yeni SİNAMALAR Sus ~ 
= 1 = = = § --= = BUGÜN BUGECE HALK E A N K A R A : Bu senenin en muvaffak eserlerinden 

- -- - -~ Her çeşit kırtasiye ve Büro e~yası, hendese resim aletleri ve ~ ; - - -~ malzemesi, Fotoğraf makineleri, Fotoğraf levazım ve amatör ~ :: 

§ işleri. PHİLCO ve KÖRTİNG radyoları ve tamiratı, Ünyon si- § § 
§ gorta acentalığı (Yangın. Hayat, Otomobil, Kaza) § ~ - - -

Mavi Tilki 
Bas Rollerde 

ZARAH LEANDER 
Paul Hörbiger - Villy Birge) 

Kocas ıtaralrndan ihmal edilen genç ve 
çok güzel bir kadının hayatım tasvir 

eden fevkalade bir eser 

İLAVETEN 
EN YENİ FOX JURNAL 

BU GÜN BU GECE 

Markopolo'nun 
Müthiş maceraları 

Türkçe sözlü 
Baş Rolde : Garry Cooper 

Baştan nihayete kadar korku, dehşet 
ve heyecan veren emsalsiz bir macera 

filmi 
SE A NSLAR 

14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 

BU GON BU GECE -Türkçe sözlü ---Markopolo'nun -----Müthiş maceraları -----
Baş Rolde : Garry Cooper ---Her sahnesi başlı başma bir heyecan --kaynağı olan miı;/i görülmemiş bir --
sergüzeştin can/J hikayesi -----SEANSLAR -

Sabah 12 de Ucu7. Halk Matinesi ---NORMAL SEANSLAR --14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da ---§_= PIAn teksiri Hediyelik eşya Taahhüt işleri i ~ _ ,~:; A ~.:. :_ ~.!, _ ırn •• u'"' H.lk M .. , ... , 
Gece : 21 de LEYLAKLAR AÇARKEN 

- = = ------------------------------------------ ~ E (Mektup adresi P K. 52) (Telgraf adresi (MIHÇI OôLU) Merkez Ti: 
12:o) (Şube Tl: 2619) (Kuru- E = YENİ SlNEMA'da ber gece filmden eve/ ANKARA PALAS'rn AVRUPA'dan sureti mabsusada celbettili artistler = 

Telefon: 3589 --
§ luşu J 920) (Sicilli ticaret 208) (Merkezi Anafarta !ar cad. No: 11) (Şubesı Bankalar Cad. N o. 58/2) E = tarafından ikinci program varyete numaraları ve ayrıca hokkabazlık hünerleri DlKK AT : Fiyatlarda zam yoktur. = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 1 ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Radyo tekniğinin 
Şaheseri olan MENFAATİNİ BİLEN OPTA Radyolarını görüp 

dinliyerek karar verir 
SATI~ YERİ: • 

M. A. HANEF KARDE~LER HARA(ÇI KARDE~LER 
Poata caddeıi Hal ka11ısı Ti: 3150 Anafartalar caddeıi Ti : 1426 

' 


